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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA nº 0719817-96.2018.8.11.0001

 Vistos, etc.

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

servidor (a) APARECIDA LOPES ZALINELO DA CRUZ, matrícula nº. 5246, 

Auxiliar Judiciário, lotado (a) no (a) Central de Distribuição - Comarca da 

Capital - SDCR, referente ao quinquênio 2013/2018.

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

Informação n° 098/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 04 (quatro) 

licenças-prêmio relativas ao período de 20/07/1993 a 20/07/2013, bem 

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

Complementar nº 04/ 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

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

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

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

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

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

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

conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 20/07/2013 a 

20/07/2018, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail funcional para conhecimento .

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 07 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA nº 0718503-18.2018.8.11.0001

 Vistos, etc.

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

servidor(a) MARIA ANGELA VINE, Matrícula nº. 6882, Analista Judiciária, 

designada para a função de confi ança de Gestor Judiciário, lotado(a) 

no(a) Secretaria - Juizado Especial Criminal Unificado - Comarca da Capital 

- SDCR, referente ao quinquênio 2012/2017.

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

Informação n° 097/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 03 ( três) 

licenças-prêmio relativas ao período de 19/12/1997 a 19/12/2012, bem 

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

Complementar nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

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

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

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

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

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

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

conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 19/12/2012 a 

19/12/2017, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 6 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941244 Nr: 55305-72.2014.811.0041

 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: RENATO VICTOR VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9.979/MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Em cumprimento a decisão proferida em fls. 321 á 323, certifico que o 

parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do 

TJMT, podendo as partes acessarem diretamente no site do 

TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o 

numero do processo, automaticamente, o sistema alertará a seguinte 

mensagem: "Existe um parcelamento ou desconto cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua Guia". Nesse momento o advogado ou a parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 4 de 509



emitirá sua guia e poderá efetuar o devido pagamento.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024951-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE BORGES DA SILVA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 7 de 

novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1026433-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE DA SILVEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 7 de 

novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1023074-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (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, 7 de 

novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1029471-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 7 de 

novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1029413-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CERANTOLA OAB - MT12738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (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, 7 de 

novembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
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Processo Número: 1036922-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL ACQUA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELCY LUIZ DALL ACQUA OAB - MT2718/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Processo eletrônico n. 1036922-87.2018.8.11.0041 Vistos. Verifica-se 

que a parte autora não promoveu o recolhimento das custas judiciais, 

tampouco requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Deste 

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

das custas judiciais da impugnação (item 02 da tabela “B” do Provimento 

nº 11/2018-CGJ), sob pena de cancelamento da distribuição do feito e seu 

consequente arquivamento, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o 

prazo assinalado, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1038024-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER NOGUEIRA GOMES - ME (AUTOR(A))

ACTO ARQUITETURA CONSTRUCAO E URBANISMO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES EM GERAL (RÉU)

 

Visto. Cuida-se de Pedido De Recuperação Judicial ajuizado por Acto 

Arquitetura Construção E Urbanismo Ltda Epp, inscrita no CNPJ sob nº 

11.341.662/0001-41, e Wagner Nogueira Gomes – Actos Serviços, inscrita 

no CNPJ sob o n.º 19.822.017/0001-52, sociedades empresárias 

devidamente qualificadas e representadas nos autos, compostas 

atualmente por um único sócio. Narram as requerentes que em razão do 

grande “leque de clientes fidelizados” executaram inúmeras obras em todo 

o território nacional, e que na execução das obras contratadas com o 

Poder Público, encontraram diversos obstáculos, obrigando as empresas 

a buscar recursos junto às instituições financeiras para dar continuidade 

às obras em andamento e “não sucumbirem ainda mais e cessar de 

imediato suas atividades” (sic). Alegam que a forte carga tributária, os 

obstáculos encontrados na execução das obras junto ao Poder Público, a 

falta de pagamento pelos serviços prestados, além das dificuldades 

encontradas nos últimos anos, como a falta de mão de obra especializada 

e a supervalorização daquela disponível, são os principais fatores que 

afetaram o grupo, e que, mesmo buscando alternativas para colocar os 

compromissos em dia, não possuem mais condições financeiras para 

continuar cumprindo seus acordos, necessitando da recuperação judicial 

para que possam se manter no mercado e continuar gerando emprego e 

renda. Com a petição inicial juntaram documentos. É a suma do 

necessário. Decido. Do Pedido Para Recolhimento Das Custas Processuais 

Ao Final Do Processo Ou Parcelamento É notório que o procedimento da 

recuperação judicial exige da empresa a disponibilidade de recursos 

suficientes para arcar com os elevados custos de um processo dessa 

natureza e, embora tais ônus possam parecer, a princípio, uma forma 

injusta de limitar o acesso ao Judiciário, seria inadmissível impor ao Estado 

o financiamento da recuperação da empresa do setor privado, somente 

sob a justificativa de necessidade da manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores, da função social, e do estímulo à atividade 

econômica. Nesse contexto, não é demais ressaltar que também os 

credores da empresa que recorre ao instituto da recuperação judicial, ao 

oferecerem sua cota de sacrifício, igualmente estarão contribuindo com a 

manutenção da fonte produtora, a fim de que sejam mantidos os postos de 

trabalhos e garantida a continuidade das atividades das empresas em 

crise, de modo que a devedora, por sua vez, não poderá furtar-se do 

ônus das custas processuais. Com efeito, a fim de evitar maiores 

prejuízos às devedoras, autorizo o parcelamento das custas processuais, 

com fulcro no disposto no artigo 98, do Código de Processo Civil/2015. 

Dos requisitos para o processamento do pedido: O caput, do artigo 48, da 

Lei n.º 11.101/2005 estabelece que: “Art. 48. Poderá requerer 

recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça 

regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos 

seguintes requisitos, cumulativamente: I – não ser falido e, se o foi, 

estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as 

responsabilidades daí decorrentes; II – não ter, há menos de 5 (cinco) 

anos, obtido concessão de recuperação judicial; III – não ter, há menos de 

8 (oito) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no 

plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; IV – não ter sido 

condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa 

condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei”. Com efeito, 

consigno que, diante da norma contida no artigo 171, da Lei N.º 

11.101/2005, que impõe pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão 

e multa a quem sonegar ou omitir informações ou prestar informações 

falsas no processo de recuperação judicial, com o fim de induzir a erro o 

Juízo, admito as declarações prestadas no bojo da petição inicial, de 

ausência de condenação e que não tiveram, como administrador ou sócio 

controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na Lei 

N.º 11.101/2005 (art. 48, IV da aludida norma), e de cumprimento dos 

demais requisitos elencados no artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005. Os 

Comprovantes de Inscrição e Situação Cadastral revelam o exercício 

regular das atividades pelas empresas requerentes, por período superior 

a 02 (dois) anos, conforme determina o caput, do artigo 48 da Lei N.º 

11.101/2005. O artigo 51, da Lei N.º 11.101/2005, elenca em seus incisos 

os requisitos exigidos na petição inicial de recuperação judicial, senão 

vejamos: “Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída 

com: I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do 

devedor e das razões da crise econômico-financeira; II – as 

demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais 

e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com 

estrita observância da legislação societária aplicável e compostas 

obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de 

resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último 

exercício social; d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; 

III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por 

obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a 

natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando 

sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos 

registros contábeis de cada transação pendente; IV – a relação integral 

dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, 

indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente 

mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de 

pagamento; V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público 

de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos 

atuais administradores; VI – a relação dos bens particulares dos sócios 

controladores e dos administradores do devedor; VII – os extratos 

atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais 

aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de 

investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas 

instituições financeiras; VIII – certidões dos cartórios de protestos 

situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde 

possui filial; IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações 

judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza 

trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.” Do 

Pedido Para Suspensão Dos Protestos E Negativações Em Nome Das 

Devedoras E Seus Sócios O mero pedido de recuperação judicial ou o 

deferimento do seu processamento não tem o condão de impedir que os 

credores lancem mãos de medidas de que dispõem em virtude do 

inadimplemento do devedor, dentre elas o protesto e a inclusão do nome 

dos devedores em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito. 

Ademais, assim preconiza o Enunciado 54 da I Jornada de Direito 

Comercial: “O deferimento do processamento da recuperação judicial não 

enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos 

de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.” O Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pelo ilustre 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, negou provimento ao Recurso 

Especial, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava em 

consonância com a jurisprudência da Corte, segundo a qual "o 

deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito 

material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser 

mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos 

de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos 

tabelionatos de protestos" (julgado em 11/06/2018). Ressalte-se ainda, 
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que nessa fase processual não há que se falar em créditos sujeitos a 

novas condições de adimplemento, uma vez que a novação dos créditos 

somente ocorrerá com a homologação do plano e consequente concessão 

da recuperação judicial, não se podendo olvidar ainda, que tal novação 

fica sujeita à condição resolutiva, uma vez que, por força do disposto no 

art. 61, da Lei 11.101/05, o descumprimento de qualquer obrigação 

prevista no plano de recuperação acarretará a convolação da 

recuperação judicial em falência. Sobre a questão já se manifestou o 

colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE 

PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY 

PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, 

MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. 

POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO 

CJF/STJ. (…) 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano 

material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo 

apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se 

ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do 

juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição 

do plano). 5. Como o deferimento do processamento da recuperação 

judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em 

exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os 

registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. 

Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de 

Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 

1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Nesse sentido, a pretensão das 

requerentes é contrária ao princípio da transparência que deve reger as 

relações empresariais que eventualmente venham a se estabelecer, 

impedindo, inclusive, que terceiros interessados possam ter conhecimento 

da verdadeira situação da empresa e ter liberdade para com ela contratar. 

Desse modo, indefiro o pedido formulado para suspensão dos 

apontamentos e protestos em nome da requerente e de seus sócios. A 

análise da petição inicial e dos documentos que a acompanham, 

demonstram, em princípio, o cumprimento dos requisitos estabelecidos no 

caput, do artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005, bem como dos elencados nos 

incisos I a IX do artigo 51, da aludida norma. Por tais razões, com base no 

disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, acolho a pretensão contida 

na petição inicial para o fim de Deferir o Processamento Da Presente 

Recuperação Judicial, ajuizada por Acto Arquitetura Construção E 

Urbanismo Ltda Epp e Wagner Nogueira Gomes – Actos Serviços, que 

deverão, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias corridos, contados 

da publicação da presente decisão, apresentar seu Plano De 

Recuperação Judicial, observando-se as exigências contidas nos artigos 

53 e seguintes da lei de regência, sob pena de convolação em falência. 

Em consequência, com fundamento no disposto no artigo 52, da Lei N.º 

11.101/2005: 1 – Autorizo o parcelamento das custas processuais, em 06 

(seis) vezes, devendo a requerente ser intimada para, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, promover o recolhimento da primeira parcela, 

ficando condicionado o cumprimento desta decisão, pela Secretaria do 

Juízo, à comprovação nos autos do aludido pagamento. Consigno também 

que, o não cumprimento implicará na revogação desta decisão que deferiu 

o processamento da recuperação judicial. 2 – Nomeio como Administrador 

Judicial RJ Consultoria, Perícia E Administração Judicial Ltda, pessoa 

jurídica de direito provado, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.609.061/0001-44, 

com endereço sito à Rua Treze de Junho, n.º 895, sala 303-A, bairro 

Centro Sul, Cuiabá (MT), fone: (65) 3624-6012 e (65) 99981-1960, e-mail: 

bruno@brunopacheco.adv.br, que deverá ser intimada pessoalmente na 

pessoa de seu representante legal Bruno Medeiros Pacheco, para, dizer 

se aceita o encargo, e, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, assinar, na 

sede do Juízo, o temo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

cargo e assumir toda as responsabilidades a ele inerentes. 2.1 – Com 

fundamento no disposto no artigo 24, da Lei N.º 11.101/2005, e 

“observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de 

complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o 

desempenho de atividades semelhantes”, além do número de credores 

arrolados, fixo a remuneração do Administrador Judicial em R$ 45.000,00 

(quarenta e cinco mil reais) que corresponde à aproximadamente 3,64% 

do valor total dos créditos arrolados (R$ 1.235.781,13), observado o limite 

imposto pelo §1º, do artigo 24, da lei de regência. Justifico a utilização do 

percentual em questão, tendo que vista que ao fixar o valor da 

remuneração do administrador judicial, o magistrado já deve levar em 

consideração todas as despesas necessárias e regulares ao bom 

desempenho de seu múnus, despesas essas que englobam, dentre 

outras, o envio de correspondências aos credores, além das atividades 

que serão desenvolvidas pelo profissional, como relatório mensal, 

manifestação nos autos principais e nas habilitações/impugnações, e fixar 

a remuneração em percentual inferior não se prestaria para tanto. 

Oportuno destacar que o magistrado deve levar em consideração para 

fixação dos honorários, fatores como a qualificação do profissional 

nomeado, haja vista que a função do administrador judicial exige 

considerável conhecimento na área jurídica, notadamente na área do 

direito empresarial, de modo que a remuneração deve observar também a 

qualificação do profissional escolhido. Ressalte-se que a mera 

circunstância de se tratar de empresa de pequeno porte, por si só, não 

significa que a recuperação judicial será menos trabalhosa para o 

administrador judicial, posto que nem sempre todas as empresas deste 

porte mantém sua escrituração contábil em ordem. 2.2 – Muito embora este 

Juízo venha adotando, também na Recuperação Judicial, a prática da 

reserva de um percentual da remuneração fixada ao Administrador 

Judicial, a ser liberada ao final do processo, na hipótese em análise, 

entendo necessária a liberação de 100% sobre o total do valor fixado, sob 

pena da remuneração do Administrador Judicial não ser compatível com os 

valores pagos para os profissionais que atuam na área, ressaltando-se 

ainda, que a importância ora arbitrada, deverá ser paga em 30 (trinta) 

parcelas mensais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), levando-se 

em conta o prazo médio previsto para o encerramento de uma 

Recuperação Judicial; sem que o Sr. Administrador Judicial se exima da 

prestação de contas e relatório circunstanciado previsto no art. 63, I, da 

Lei 11.101/05, sob pena de importar em desídia. Ressalte-se que o 

pagamento de remuneração periódica ao administrador judicial, visa 

proporcionar ao mesmo, autonomia financeira necessária para fiscalizar 

as atividades da empresa e assim poder cumprir seu múnus. 2.3 – O 

pagamento da aludida remuneração deverá ser efetuado mediante 

depósito em conta corrente de titularidade da Administradora Judicial, a 

ser informado por esta às empresas recuperandas, devendo ser 

comunicado ao Juízo eventual descumprimento da obrigação. 3 – Declaro 

Suspensas, nos moldes do artigo 6º, da Lei n.º 11.101/2005, e pelo prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos (art. 6º, § 4º), as ações e 

execuções promovidas contra as empresas requerentes, por créditos 

sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, permanecendo os 

respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam, ressalvadas as 

ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º, do artigo 6º, referentes a 

créditos excetuados na forma dos parágrafos 3º e 4º, do artigo 49, todos 

da mencionada norma, cabendo ao devedor, comunicar a suspensão 

juntos aos juízos competentes (art. 52, § 3º, da Lei N.º 11.101/2005). 4 – 

Determino ainda, que as requerentes apresentem, mensalmente, enquanto 

perdurar a recuperação judicial, contas demonstrativas, sob pena de 

destituição de seus administradores (artigo 52, IV, da Lei N.º 

11.101/2005), bem como que passem a utilizar a expressão “Em 

Recuperação Judicial” em todos os documentos que forem signatárias, 

conforme determina o caput, do artigo 69, da Lei N.º 11.101/2005. 5 – 

Expeça-se o EDITAL a que se refere o parágrafo 1º, do artigo 52, da Lei 

N.º 11.101/2005, que deverá constar: a) o resumo do pedido do devedor e 

desta decisão (art. 52, § 1º, inciso I); b) a relação nominal de credores, 

onde se discrimine o valor e a classificação de cada crédito (art. 52, § 1º, 

inciso II), devendo constar ainda, o passivo fiscal; c) na advertência 

acerca dos prazos para habilitação e/ou divergências quanto aos créditos 

relacionados pelo devedor, na forma do art. 7º, § 1º da Lei N.º 

11.101/2005. 5.1 – Consigne-se que, os credores têm o prazo de 15 

(quinze) dias corridos, Para Apresentar Suas Habilitações E/Ou 

Divergências Perante o Administrador Judicial, conforme determina o já 

mencionado § 1º, do artigo 7º, da Lei N.º 11.101/2005. 5.2 – Considerando 

que o feito tramita pelo sistema PJE, a petição inicial não veio 

acompanhada de mídia eletrônica (pen drive) contendo a relação de 

credores indicada pela devedora, nos termos do artigo 41 da Lei n. 

11.101/05, devendo a recuperanda ser intimada, para que, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, apresente na Secretaria do Juízo, a respectiva 

relação em meio eletrônico (formato word), sob pena de revogação da 

presente decisão, viabilizando a complementação da minuta com os 

termos desta decisão. 5.3 - Em seguida, deverá a recuperanda retirar o 

edital acima citado e comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sua 
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publicação no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação da 

sede e filiais da devedora, também sob pena de revogação. 6 – Eventuais 

habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados pelas 

devedoras, no prazo previsto no art. 7º, § 1º, deverão ser dirigidas à 

administradora judicial, em seu escritório profissional, ou e-mail do 

administrador (bruno@brunopacheco.adv.br). 7 – Apresentado o Plano De 

Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias 

corridos, contados da publicação desta decisão, conforme já consignado, 

Publique-se Outro Edital Contendo Aviso Aos Credores Sobre o 

Recebimento e Apresentação Do Plano De Recuperação, (art. 53, 

parágrafo único), consignando-se que os credores têm o prazo de 30 

(trinta) dias corridos para manifestar eventual Objeção ao Plano de 

Recuperação Judicial (art. 55, parágrafo único), contados da publicação 

do 2º Edital. 8 – Vindo aos autos a Relação De Credores A Ser 

Apresentada Pelo Administrador Judicial (art. 7º, § 2º), no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias corridos, contados do fim do prazo do § 1º, do 

artigo 7º, LFRJ, que deverá ser publicada no mesmo edital de aviso de 

recebimento do plano (2º edital mencionado no item 8), o Comitê, qualquer 

credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, poderão 

apresentar Impugnação Contra A Relação De Credores Do Administrador 

Judicial, no prazo de 10 (dez) dias corridos, nos termos do art. 8º, da 

norma em comento. 9 – Intime-se o Ministério Público e, comunique-se, por 

cartas, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios 

em que o devedor tiver estabelecimento (artigo 52, V, da Lei n.º 

11.101/2005). 10 – Defiro a pretensão contida na inicial para, por ora, 

autorizar a dispensa da apresentação das Certidões Negativas de Débitos 

Tributários, Trabalhistas e de Distribuição de Recuperação Judicial, para 

exercício normal de suas atividades. 11 – Oficie-se, outrossim, à Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso para que proceda às anotações nos 

atos constitutivos da empresa requerente, a fim de que conste em seus 

registros a denominação “Em Recuperação Judicial” (§ único, do art. 69, 

da Lei N.º 11.101/2005). 12 – Indefiro o pedido de suspensão de todos os 

apontamentos e protestos existentes em nome da devedora e de seus 

sócios. 13 – Finalmente, determino que o Sr. Gestor Judiciário, cumpra 

com celeridade as determinações contidas nesta decisão, e outras que 

venham a ser proferidas no presente feito, em razão dos curtos prazos 

estabelecidos pela Lei N.º 11.101/2005. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1038024-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER NOGUEIRA GOMES - ME (AUTOR(A))

ACTO ARQUITETURA CONSTRUCAO E URBANISMO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES EM GERAL (RÉU)

 

Visto. Cuida-se de Pedido De Recuperação Judicial ajuizado por Acto 

Arquitetura Construção E Urbanismo Ltda Epp, inscrita no CNPJ sob nº 

11.341.662/0001-41, e Wagner Nogueira Gomes – Actos Serviços, inscrita 

no CNPJ sob o n.º 19.822.017/0001-52, sociedades empresárias 

devidamente qualificadas e representadas nos autos, compostas 

atualmente por um único sócio. Narram as requerentes que em razão do 

grande “leque de clientes fidelizados” executaram inúmeras obras em todo 

o território nacional, e que na execução das obras contratadas com o 

Poder Público, encontraram diversos obstáculos, obrigando as empresas 

a buscar recursos junto às instituições financeiras para dar continuidade 

às obras em andamento e “não sucumbirem ainda mais e cessar de 

imediato suas atividades” (sic). Alegam que a forte carga tributária, os 

obstáculos encontrados na execução das obras junto ao Poder Público, a 

falta de pagamento pelos serviços prestados, além das dificuldades 

encontradas nos últimos anos, como a falta de mão de obra especializada 

e a supervalorização daquela disponível, são os principais fatores que 

afetaram o grupo, e que, mesmo buscando alternativas para colocar os 

compromissos em dia, não possuem mais condições financeiras para 

continuar cumprindo seus acordos, necessitando da recuperação judicial 

para que possam se manter no mercado e continuar gerando emprego e 

renda. Com a petição inicial juntaram documentos. É a suma do 

necessário. Decido. Do Pedido Para Recolhimento Das Custas Processuais 

Ao Final Do Processo Ou Parcelamento É notório que o procedimento da 

recuperação judicial exige da empresa a disponibilidade de recursos 

suficientes para arcar com os elevados custos de um processo dessa 

natureza e, embora tais ônus possam parecer, a princípio, uma forma 

injusta de limitar o acesso ao Judiciário, seria inadmissível impor ao Estado 

o financiamento da recuperação da empresa do setor privado, somente 

sob a justificativa de necessidade da manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores, da função social, e do estímulo à atividade 

econômica. Nesse contexto, não é demais ressaltar que também os 

credores da empresa que recorre ao instituto da recuperação judicial, ao 

oferecerem sua cota de sacrifício, igualmente estarão contribuindo com a 

manutenção da fonte produtora, a fim de que sejam mantidos os postos de 

trabalhos e garantida a continuidade das atividades das empresas em 

crise, de modo que a devedora, por sua vez, não poderá furtar-se do 

ônus das custas processuais. Com efeito, a fim de evitar maiores 

prejuízos às devedoras, autorizo o parcelamento das custas processuais, 

com fulcro no disposto no artigo 98, do Código de Processo Civil/2015. 

Dos requisitos para o processamento do pedido: O caput, do artigo 48, da 

Lei n.º 11.101/2005 estabelece que: “Art. 48. Poderá requerer 

recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça 

regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos 

seguintes requisitos, cumulativamente: I – não ser falido e, se o foi, 

estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as 

responsabilidades daí decorrentes; II – não ter, há menos de 5 (cinco) 

anos, obtido concessão de recuperação judicial; III – não ter, há menos de 

8 (oito) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no 

plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo; IV – não ter sido 

condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa 

condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei”. Com efeito, 

consigno que, diante da norma contida no artigo 171, da Lei N.º 

11.101/2005, que impõe pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão 

e multa a quem sonegar ou omitir informações ou prestar informações 

falsas no processo de recuperação judicial, com o fim de induzir a erro o 

Juízo, admito as declarações prestadas no bojo da petição inicial, de 

ausência de condenação e que não tiveram, como administrador ou sócio 

controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na Lei 

N.º 11.101/2005 (art. 48, IV da aludida norma), e de cumprimento dos 

demais requisitos elencados no artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005. Os 

Comprovantes de Inscrição e Situação Cadastral revelam o exercício 

regular das atividades pelas empresas requerentes, por período superior 

a 02 (dois) anos, conforme determina o caput, do artigo 48 da Lei N.º 

11.101/2005. O artigo 51, da Lei N.º 11.101/2005, elenca em seus incisos 

os requisitos exigidos na petição inicial de recuperação judicial, senão 

vejamos: “Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída 

com: I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do 

devedor e das razões da crise econômico-financeira; II – as 

demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais 

e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com 

estrita observância da legislação societária aplicável e compostas 

obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de 

resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último 

exercício social; d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; 

III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por 

obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a 

natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando 

sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos 

registros contábeis de cada transação pendente; IV – a relação integral 

dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, 

indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente 

mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de 

pagamento; V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público 

de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos 

atuais administradores; VI – a relação dos bens particulares dos sócios 

controladores e dos administradores do devedor; VII – os extratos 

atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais 

aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de 

investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas 

instituições financeiras; VIII – certidões dos cartórios de protestos 

situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde 

possui filial; IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações 

judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza 

trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.” Do 
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Pedido Para Suspensão Dos Protestos E Negativações Em Nome Das 

Devedoras E Seus Sócios O mero pedido de recuperação judicial ou o 

deferimento do seu processamento não tem o condão de impedir que os 

credores lancem mãos de medidas de que dispõem em virtude do 

inadimplemento do devedor, dentre elas o protesto e a inclusão do nome 

dos devedores em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito. 

Ademais, assim preconiza o Enunciado 54 da I Jornada de Direito 

Comercial: “O deferimento do processamento da recuperação judicial não 

enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos 

de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.” O Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pelo ilustre 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, negou provimento ao Recurso 

Especial, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava em 

consonância com a jurisprudência da Corte, segundo a qual "o 

deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito 

material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser 

mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos 

de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos 

tabelionatos de protestos" (julgado em 11/06/2018). Ressalte-se ainda, 

que nessa fase processual não há que se falar em créditos sujeitos a 

novas condições de adimplemento, uma vez que a novação dos créditos 

somente ocorrerá com a homologação do plano e consequente concessão 

da recuperação judicial, não se podendo olvidar ainda, que tal novação 

fica sujeita à condição resolutiva, uma vez que, por força do disposto no 

art. 61, da Lei 11.101/05, o descumprimento de qualquer obrigação 

prevista no plano de recuperação acarretará a convolação da 

recuperação judicial em falência. Sobre a questão já se manifestou o 

colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE 

PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY 

PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, 

MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. 

POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO 

CJF/STJ. (…) 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano 

material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo 

apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se 

ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do 

juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição 

do plano). 5. Como o deferimento do processamento da recuperação 

judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em 

exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os 

registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. 

Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de 

Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 

1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Nesse sentido, a pretensão das 

requerentes é contrária ao princípio da transparência que deve reger as 

relações empresariais que eventualmente venham a se estabelecer, 

impedindo, inclusive, que terceiros interessados possam ter conhecimento 

da verdadeira situação da empresa e ter liberdade para com ela contratar. 

Desse modo, indefiro o pedido formulado para suspensão dos 

apontamentos e protestos em nome da requerente e de seus sócios. A 

análise da petição inicial e dos documentos que a acompanham, 

demonstram, em princípio, o cumprimento dos requisitos estabelecidos no 

caput, do artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005, bem como dos elencados nos 

incisos I a IX do artigo 51, da aludida norma. Por tais razões, com base no 

disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005, acolho a pretensão contida 

na petição inicial para o fim de Deferir o Processamento Da Presente 

Recuperação Judicial, ajuizada por Acto Arquitetura Construção E 

Urbanismo Ltda Epp e Wagner Nogueira Gomes – Actos Serviços, que 

deverão, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias corridos, contados 

da publicação da presente decisão, apresentar seu Plano De 

Recuperação Judicial, observando-se as exigências contidas nos artigos 

53 e seguintes da lei de regência, sob pena de convolação em falência. 

Em consequência, com fundamento no disposto no artigo 52, da Lei N.º 

11.101/2005: 1 – Autorizo o parcelamento das custas processuais, em 06 

(seis) vezes, devendo a requerente ser intimada para, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, promover o recolhimento da primeira parcela, 

ficando condicionado o cumprimento desta decisão, pela Secretaria do 

Juízo, à comprovação nos autos do aludido pagamento. Consigno também 

que, o não cumprimento implicará na revogação desta decisão que deferiu 

o processamento da recuperação judicial. 2 – Nomeio como Administrador 

Judicial RJ Consultoria, Perícia E Administração Judicial Ltda, pessoa 

jurídica de direito provado, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.609.061/0001-44, 

com endereço sito à Rua Treze de Junho, n.º 895, sala 303-A, bairro 

Centro Sul, Cuiabá (MT), fone: (65) 3624-6012 e (65) 99981-1960, e-mail: 

bruno@brunopacheco.adv.br, que deverá ser intimada pessoalmente na 

pessoa de seu representante legal Bruno Medeiros Pacheco, para, dizer 

se aceita o encargo, e, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, assinar, na 

sede do Juízo, o temo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

cargo e assumir toda as responsabilidades a ele inerentes. 2.1 – Com 

fundamento no disposto no artigo 24, da Lei N.º 11.101/2005, e 

“observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de 

complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o 

desempenho de atividades semelhantes”, além do número de credores 

arrolados, fixo a remuneração do Administrador Judicial em R$ 45.000,00 

(quarenta e cinco mil reais) que corresponde à aproximadamente 3,64% 

do valor total dos créditos arrolados (R$ 1.235.781,13), observado o limite 

imposto pelo §1º, do artigo 24, da lei de regência. Justifico a utilização do 

percentual em questão, tendo que vista que ao fixar o valor da 

remuneração do administrador judicial, o magistrado já deve levar em 

consideração todas as despesas necessárias e regulares ao bom 

desempenho de seu múnus, despesas essas que englobam, dentre 

outras, o envio de correspondências aos credores, além das atividades 

que serão desenvolvidas pelo profissional, como relatório mensal, 

manifestação nos autos principais e nas habilitações/impugnações, e fixar 

a remuneração em percentual inferior não se prestaria para tanto. 

Oportuno destacar que o magistrado deve levar em consideração para 

fixação dos honorários, fatores como a qualificação do profissional 

nomeado, haja vista que a função do administrador judicial exige 

considerável conhecimento na área jurídica, notadamente na área do 

direito empresarial, de modo que a remuneração deve observar também a 

qualificação do profissional escolhido. Ressalte-se que a mera 

circunstância de se tratar de empresa de pequeno porte, por si só, não 

significa que a recuperação judicial será menos trabalhosa para o 

administrador judicial, posto que nem sempre todas as empresas deste 

porte mantém sua escrituração contábil em ordem. 2.2 – Muito embora este 

Juízo venha adotando, também na Recuperação Judicial, a prática da 

reserva de um percentual da remuneração fixada ao Administrador 

Judicial, a ser liberada ao final do processo, na hipótese em análise, 

entendo necessária a liberação de 100% sobre o total do valor fixado, sob 

pena da remuneração do Administrador Judicial não ser compatível com os 

valores pagos para os profissionais que atuam na área, ressaltando-se 

ainda, que a importância ora arbitrada, deverá ser paga em 30 (trinta) 

parcelas mensais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), levando-se 

em conta o prazo médio previsto para o encerramento de uma 

Recuperação Judicial; sem que o Sr. Administrador Judicial se exima da 

prestação de contas e relatório circunstanciado previsto no art. 63, I, da 

Lei 11.101/05, sob pena de importar em desídia. Ressalte-se que o 

pagamento de remuneração periódica ao administrador judicial, visa 

proporcionar ao mesmo, autonomia financeira necessária para fiscalizar 

as atividades da empresa e assim poder cumprir seu múnus. 2.3 – O 

pagamento da aludida remuneração deverá ser efetuado mediante 

depósito em conta corrente de titularidade da Administradora Judicial, a 

ser informado por esta às empresas recuperandas, devendo ser 

comunicado ao Juízo eventual descumprimento da obrigação. 3 – Declaro 

Suspensas, nos moldes do artigo 6º, da Lei n.º 11.101/2005, e pelo prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos (art. 6º, § 4º), as ações e 

execuções promovidas contra as empresas requerentes, por créditos 

sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, permanecendo os 

respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam, ressalvadas as 

ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º, do artigo 6º, referentes a 

créditos excetuados na forma dos parágrafos 3º e 4º, do artigo 49, todos 

da mencionada norma, cabendo ao devedor, comunicar a suspensão 

juntos aos juízos competentes (art. 52, § 3º, da Lei N.º 11.101/2005). 4 – 

Determino ainda, que as requerentes apresentem, mensalmente, enquanto 

perdurar a recuperação judicial, contas demonstrativas, sob pena de 

destituição de seus administradores (artigo 52, IV, da Lei N.º 

11.101/2005), bem como que passem a utilizar a expressão “Em 

Recuperação Judicial” em todos os documentos que forem signatárias, 

conforme determina o caput, do artigo 69, da Lei N.º 11.101/2005. 5 – 

Expeça-se o EDITAL a que se refere o parágrafo 1º, do artigo 52, da Lei 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 9 de 509



N.º 11.101/2005, que deverá constar: a) o resumo do pedido do devedor e 

desta decisão (art. 52, § 1º, inciso I); b) a relação nominal de credores, 

onde se discrimine o valor e a classificação de cada crédito (art. 52, § 1º, 

inciso II), devendo constar ainda, o passivo fiscal; c) na advertência 

acerca dos prazos para habilitação e/ou divergências quanto aos créditos 

relacionados pelo devedor, na forma do art. 7º, § 1º da Lei N.º 

11.101/2005. 5.1 – Consigne-se que, os credores têm o prazo de 15 

(quinze) dias corridos, Para Apresentar Suas Habilitações E/Ou 

Divergências Perante o Administrador Judicial, conforme determina o já 

mencionado § 1º, do artigo 7º, da Lei N.º 11.101/2005. 5.2 – Considerando 

que o feito tramita pelo sistema PJE, a petição inicial não veio 

acompanhada de mídia eletrônica (pen drive) contendo a relação de 

credores indicada pela devedora, nos termos do artigo 41 da Lei n. 

11.101/05, devendo a recuperanda ser intimada, para que, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, apresente na Secretaria do Juízo, a respectiva 

relação em meio eletrônico (formato word), sob pena de revogação da 

presente decisão, viabilizando a complementação da minuta com os 

termos desta decisão. 5.3 - Em seguida, deverá a recuperanda retirar o 

edital acima citado e comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sua 

publicação no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação da 

sede e filiais da devedora, também sob pena de revogação. 6 – Eventuais 

habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados pelas 

devedoras, no prazo previsto no art. 7º, § 1º, deverão ser dirigidas à 

administradora judicial, em seu escritório profissional, ou e-mail do 

administrador (bruno@brunopacheco.adv.br). 7 – Apresentado o Plano De 

Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias 

corridos, contados da publicação desta decisão, conforme já consignado, 

Publique-se Outro Edital Contendo Aviso Aos Credores Sobre o 

Recebimento e Apresentação Do Plano De Recuperação, (art. 53, 

parágrafo único), consignando-se que os credores têm o prazo de 30 

(trinta) dias corridos para manifestar eventual Objeção ao Plano de 

Recuperação Judicial (art. 55, parágrafo único), contados da publicação 

do 2º Edital. 8 – Vindo aos autos a Relação De Credores A Ser 

Apresentada Pelo Administrador Judicial (art. 7º, § 2º), no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias corridos, contados do fim do prazo do § 1º, do 

artigo 7º, LFRJ, que deverá ser publicada no mesmo edital de aviso de 

recebimento do plano (2º edital mencionado no item 8), o Comitê, qualquer 

credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, poderão 

apresentar Impugnação Contra A Relação De Credores Do Administrador 

Judicial, no prazo de 10 (dez) dias corridos, nos termos do art. 8º, da 

norma em comento. 9 – Intime-se o Ministério Público e, comunique-se, por 

cartas, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios 

em que o devedor tiver estabelecimento (artigo 52, V, da Lei n.º 

11.101/2005). 10 – Defiro a pretensão contida na inicial para, por ora, 

autorizar a dispensa da apresentação das Certidões Negativas de Débitos 

Tributários, Trabalhistas e de Distribuição de Recuperação Judicial, para 

exercício normal de suas atividades. 11 – Oficie-se, outrossim, à Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso para que proceda às anotações nos 

atos constitutivos da empresa requerente, a fim de que conste em seus 

registros a denominação “Em Recuperação Judicial” (§ único, do art. 69, 

da Lei N.º 11.101/2005). 12 – Indefiro o pedido de suspensão de todos os 

apontamentos e protestos existentes em nome da devedora e de seus 

sócios. 13 – Finalmente, determino que o Sr. Gestor Judiciário, cumpra 

com celeridade as determinações contidas nesta decisão, e outras que 

venham a ser proferidas no presente feito, em razão dos curtos prazos 

estabelecidos pela Lei N.º 11.101/2005. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1338698 Nr: 17507-38.2018.811.0041

 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: VALDOMIRO PIO DE SIQUEIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1338698 Nr: 17507-38.2018.811.0041

 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: VALDOMIRO PIO DE SIQUEIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1146198 Nr: 30043-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BARCELOS DE LIMA, RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE LABORATÓRIO SÃO 

THOMÉ LTDA, LABORATÓRIO GENOMA INVIRUS LTDA, INSTITUTO DE 

VIROLOGIA E APOIO LTDA, CENTRO DE GENETICA SÃO TOMÉ LTDA, 

FERREIRA MELO LEÃO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:14.501/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228, SILVANA BERTANI 

- OAB:7828-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, LUCIANA MARTINHA HARDMAN DA SILVA - 

OAB:13270 - MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT, 

REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5713/MT, SAULO AUGUSTO 

CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - OAB:10.525/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista o não cadastramento da falida, na 

pessoa dos seus advogados, republico a decisão de fls. 54, para tal fim: 

Vistos. Intime-se a parte autora para em 05 (cinco) dias pronunciar-se nos 

autos, devendo apresentar cálculo do crédito atualizado até a data da 

decretação da falência da requerida (27.07.2011), nos termos do artigo 9°, 

II, da Lei n°. 11.101/2005, conforme requerido à fls. 43/44 e 48/49. Em 

caso de descumprimento, voltem os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Com a manifestação, intime-se o administrador judicial para 

emitir parecer em igual prazo, bem como dê-se ciência à falida, nas 

pessoas dos seus advogados constituídos no processo principal (art. 

103, parágrafo único, da LRF). Após, colha-se parecer do Ministério 

Público.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1282340 Nr: 2502-73.2018.811.0041

 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: ANA KELLY DE CASTRO JULIÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10.609/MT

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

OAB:OAB/MT 9229, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC
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 Impulsionando o feito, intimo a falida e o administrador judicial para 

manifestar, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1152795 Nr: 32999-41.2016.811.0041

 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: JOELMA DOS SANTOS FERREIRA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, JOELMA DOS SANTOS FERREIRA - OAB:4851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079378 Nr: 1114-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON CORREA DA SILVA, JOÂNA CORRÊA, 

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, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - 

OAB:8566/MT

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

 Visto.

EMERSON CORREA DA SILVA 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$ 

12.682,81, 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. 33/35).

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

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 12.682,81, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000998-98.2014.5.23.0005.

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 

EMERSON CORREA DA SILVA, no quadro de credores da falida, no valor 

de R$ 12.682,81, 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.: 1079636 Nr: 1325-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER

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

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

OAB:13.842-A/MT, LEONARDO MORO BASSIL DOWER - OAB:13914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Visto, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018) (destaquei)No 

mesmo sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. 1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento 

das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. 

Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no 

AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, 2ª Turma, julgado em 

21/02/2017, DJe 02/03/2017) (destaquei)PROCESSUAL CIVIL. NÃO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRAZO DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. O 

cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, 

não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Dessume-se 

que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a 

irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: 

"Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a 

orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 

3. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 829.823/ES, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 

27/05/2016) (destaquei)Assim, considerando que apesar de intimado por 

intermédio do Diário da Justiça Eletrônico nº 10292, a parte autora não 

promoveu o recolhimento das custas processuais, nem justificou sua 

impossibilidade de fazê-lo, determino o cancelamento da distribuição, com 

fundamento no artigo 290, do Código de Processo Civil/2015.Decorrido o 

prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1076344 Nr: 58151-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

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

OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 econômica. Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento 

desprovido.” (TJSP – RAI nº 2129175-23.2017.8.26.0000 - 1ª Câmara 

Reservada de posse de tais bens, mesmo após a homologação do plano, 

seria, à revelia da Lei 11.101/05, inserir dentro do procedimento da 

recuperação judicial créditos que a norma colocou à margem, e o que é 

pior, ficariam obrigados a aceitar qualquer condição de pagamento imposta 

pela recuperanda.Destarte, em respeito às garantias dos credores 

fiduciários, não há que se falar em direito à permanência na posse de 

bens essenciais às atividades da devedora, eis que tal permanência se 

restringiu ao chamado “prazo de blindagem”, razão pela qual indefiro o 

pedido formulado pelas Recuperandas visando garantir a premanência da 

posse dos bens tidos como essenciais às suas atividades 

empresariais.Pelo exposto, acolho o pedido formulado, e determino a 

exclusão da relação de credores das recuperandas, o crédito pertencente 

ao BANCO SAFRA S/A, por não se sujeitar aos efeitos do plano de 

recuperação judicial.Entretanto, considerando ser evidente que a 

retomada dos bens em questão pode comprometer as atividades das 

devedoras, e que tal fato também refletirá de forma negativa para os 

credores que, acreditando na viabilidade da recuperanda, aprovaram o 

plano em AGC, AUTORIZO EM CARÁTER EXCEPCIONAL, com fundamento 

no art. 47, da Lei 11.101/05, a extensão do chamado stay period, a que se 

refere o § 4º, do art. 6º, pelo prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar da publicação desta decisão, para que as 

recuperandas possam deliberar com a instituição financeira sobre tal 

crédito extraconcursal, posto se tratar de direito disponível.Sem custas e 

honorários advocatícios.Intime-se o administrador judicial para 

providências.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado esta 

decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos.Intimem-se. Cumpra-se
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1038509 Nr: 40827-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A, BRUNO CARVALHO DE SOUZA

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

CIMENTO LTDA, JOSUÉ MARQUES DA SILVA, WILSON MARQUES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1106670 Nr: 13255-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S.A, BANCO SAFRA S.A, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA

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

SILVA - OAB:, DIEGO DA COSTA MARQUES - OAB:17154/O

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

SILVA - OAB:6.565/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

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

 garantias dos credores fiduciários, cuja validade não foi questionada, não 

há que se falar em direito à permanência na posse de bens essenciais às 

atividades da devedora, eis que tal permanência se restringiu ao chamado 

“prazo de blindagem”, o caso em análise não se enquadra à exceção 

legal, tendo em vista o decurso do prazo.Pelo exposto, acolho o pedido 

formulado, e determino a exclusão da relação de credores da 

recuperanda, os créditos pertencentes ao BANCO J. SAFRA S/A E 

BANCO SAFRA S/A, por não se sujeitarem aos efeitos do plano de 

recuperação judicial.Entretanto, considerando ser evidente que a 

retomada dos bens em questão pode comprometer as atividades das 

devedoras, e que tal fato também refletirá de forma negativa para os 

credores que, acreditando na viabilidade da recuperanda, aprovaram o 

plano em AGC, AUTORIZO EM CARÁTER EXCEPCIONAL, com fundamento 

no art. 47, da lei 11.101/05, a extensão do chamado stay period, a que se 

refere o § 4º, do art. 6º, pelo prazo improrrogável da 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar da publicação desta decisão, para que as 

recuperandas possam deliberar com as instituições financeiras sobre tais 

créditos extraconcursais, posto se tratar de direito indisponível. Sem 

custas e honorários advocatícios.Intime-se o administrador judicial para 

providências.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado esta 

decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos.Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1032807 Nr: 37995-19.2015.811.0041

 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: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM CLIMA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA ALMEIDA PEREIRA 

DE SENA - OAB:12.067/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 110. Para tanto, autorizo que o Sr. GESTOR 

JUDICIÁRIO proceda ao desentranhamento dos documentos de fls. 14 a 

36, substituindo-os por fotocópias e certificando o ocorrido nos autos.

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

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1041882 Nr: 42478-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A, CARLA HELENA GRINGS

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

INFORMAÇÃO LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, FLÁVIA LEMES AMADEU - OAB:333.821, 

SANDRA KHAFIF DAYAN - OAB:131.646/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Visto.

Considerando o disposto no artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, 

segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 

base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05 dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1064156 Nr: 52789-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - 

OAB:329170, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208972/SP

 Visto.

A recuperanda requer a desistência da presente IMPUGNAÇÃO DE 

CRÉDITO, sob o argumento de que “as partes pacificaram o conflito 

mediante composição” (sic – fl. 283).

Instado a se manifestar, o banco impugnado permaneceu inerte (fls. 

285/286).

Assim, HOMOLOGO, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o 

pedido de DESISTÊNCIA formulado à fl. 283, e declaro extinto o feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

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

 Ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1076342 Nr: 58149-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A apresentou IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO 

DE CREDORES por dependência aos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

DE TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA E OUTRA (CÓDIGO 1015739), 

aduzindo, em síntese, que o valor total do seu crédito é de R$ 

2.304.058,98.

A recuperanda requer seja mantido o valor apurado pelo Administrador 

Judicial (fls. 24/36).

O Administrador Judicial concorda com os termos da impugnação 

apresentada pelo impugnante (fls. 41/44).

 Parecer do Ministério Público (fls. 81/82).

É o relatório. Decido.

Como se infere dos autos, a questão versa sobre divergência no valor 

arrolado pela recuperanda e confirmado pelo Administrador Judicial em 

sua relação de credores (art. 7º, § 2º).

Segundo as alegações do administrador judicial, o valor atualizado de 

todos os créditos até a data do pedido de recuperação judicial perfaz a 

importância de R$ 2.311,686,42, valor este superior ao pleiteado pela parte 

autora.

Assim, tendo em vista que a impugnante pode renunciar ao índice 

contratual, seu crédito deve ser retificado para que passe a constar o 

valor de R$ 2.304.058,98.

 Pelo exposto, acolho o pedido formulado para que seja retificado o valor 

do crédito do impugnante PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, para constar 

o valor de R$ 2.304.058,98, na classe de credores quirografários.

 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.: 1031865 Nr: 37665-22.2015.811.0041

 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: NILA MARIA PIAZZA, 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, JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO - 

OAB:15.343/O

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

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

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

OAB:5.940/MT

 Visto.

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.: 1028065 Nr: 35807-53.2015.811.0041

 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: FERNANDA CORDEIRO DA SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:OAB/MT 17.526, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565/MT

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

 Visto.

Ante o teor da manifestação do Administrador Judicial (fls. 18/20), 

determino que o mesmo proceda a exclusão do crédito pertencente a 

Fernanda Cordeiro da Silva da relação de credores.

 Com relação a Fernanda Dias de Souza, esta deverá proceder a 

habilitação do seu crédito em ação própria, devidamente instruída com os 

documentos pertinentes.

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

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1038301 Nr: 40713-86.2015.811.0041

 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: RICARDO PEREIRA DA SILVA FILHO, 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.

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.: 1033235 Nr: 38226-46.2015.811.0041

 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): VALOR ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

A parte autora informa às fls. 219/220, a composição quanto ao objeto da 

presente demanda, requerendo a extinção do feito com resolução do 

mérito.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que surtam seus 

jurídicos efeitos, a transação celebrada às fls. 219/220, e JULGO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 

487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e honorários advocatícios.

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

 Intime-se o Administrador Judicial para providências.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1036639 Nr: 39884-08.2015.811.0041

 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, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

As partes informam às fls. 220/230, a composição quanto ao objeto da 

presente demanda, requerendo a extinção do feito com resolução do 

mérito.
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Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que surtam seus 

jurídicos efeitos, a transação celebrada às fls. 221/230, e JULGO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 

487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e honorários advocatícios.

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

 Intime-se o Administrador Judicial para providências.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1038963 Nr: 41117-40.2015.811.0041

 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: ALVINO SOUZA ALVES, CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - 

OAB:18.707-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 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 

ALVINO SOUZA ALVES, no quadro de credores da recuperanda, no valor 

de R$ 7.615,34, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1201320 Nr: 5066-59.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINE BANDEIRA 

WELTER - OAB:53872, BRUNO DEVESA CINTRA - OAB:14230/MT, 

BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, DÉBORA JAQUELINE 

CHRISTANI PAZ - OAB:76778, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, FABRÍCIO DE 

MELLO MARSANGO - OAB:56.947, JULIO CESAR LUCCHESI - 

OAB:78375, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, 

MARELI LINCK NEITZKE - OAB:64503, MONIQUE HELEN ANTONACCI - 

OAB:316885, TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB:26.713/PR, 

VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933, VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, passo a fazer as seguintes deliberações:1) Para fins 

de retomada da posse dos imóveis da massa falida, intime-se a Síndica 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cumpra o item “2”, da 

decisão de fls. 210/212, devendo promover as medidas necessárias à 

retomada das unidades produtivas, caso ainda não tenha ocorrido a 

desocupação voluntária, devendo ainda, realizar uma vistoria 

pormenorizada das condições onde foram deixados os ativos, objeto do 

contrato em questão, inclusive com registros fotográficos.2) Determino 

que O SR. GESTOR JUDICIÁRIO, encarte nos autos a proposta 

apresentada pela JMF Gestão Empresarial em envelope lacrado (fls. 

378/379), e eventualmente outras que tenham sido entregues na mesma 

condição, possibilitando a análise pela Síndica.2.1) Intime-se a empresa 

Strada Incorporadora e Construtora, na pessoa do advogado constituído 

nos autos, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresente os 

termos de sua proposta neste incidente.2.2) Após, INTIME-SE A SÍNDICA 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifeste-se sobre as 

propostas apresentadas.2.2) Com a manifestação da Síndica, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público.3) DETERMINO que o SR. 

GESTOR JUDICIÁRIO traslade para este incidente cópia das petições de 

fls. 39.654/39.662, e de fls. 39.559/39.564; bem como de eventual 

manifestação da Falida sobre os Embargos de Declaração em 

questão.3.1) Após, cumpra-se o item “1.2”, da decisão de fls. 

39.731/39.733, encaminhando-se os autos do presente incidente ao 

Ministério Público, para parecer sobre os embargos de declaração.Após, 

concluos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079606 Nr: 1299-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO RAMOS, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMATRICE MARTINS 

VASCONCELOS - OAB:19313, KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - 

OAB:16125-B

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

 Visto.

JOÃO RAMOS 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$ 

7.600,90, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 07/14).

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

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

6.842,09 (fls. 23/27).

Parecer do Ministério Público (fl. 34).

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$ 7.600,90, resultante 

dos autos nº 0013926-48.2012.811.0001.

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

crédito do habilitante é de R$ 6.842,09, 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 

JOÃO RAMOS, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 6.842,09, 

classificado como concursal 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.: 1079577 Nr: 1277-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARRELHYNE DOS SANTOS 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, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11.583

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

 Visto.

JOÃO RAMOS 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$ 

7.600,90, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 07/14).

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

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

6.842,09 (fls. 23/27).

Parecer do Ministério Público (fl. 34).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 
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documentos oriundos do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, que 

reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 7.600,90, resultante 

dos autos nº 0013926-48.2012.811.0001.

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

crédito do habilitante é de R$ 6.842,09, 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 

JOÃO RAMOS, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 6.842,09, 

classificado como concursal 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.: 1050111 Nr: 46479-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE DORTA DE FREITAS LARA

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

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO CAREAGA - 

OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8340-B, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4.626

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

 PROCESSO Nº 46479-23.2015.811.0041 (CÓDIGO 1050111)

Aos seis dias do mês de novembro do ano de 2018, às 15:00 horas, nesta 

cidade e comarca de Cuiabá/MT, no Fórum Cível, onde presentes se 

encontravam a Exma. Srª. Drª. Anglizey Solivan de Oliveira, MMª. Juíza de 

Direito da 1ª Vara Cível (gabinete I) e eu, a quem a MMª. Juíza determinou 

que após as formalidades de estilo, levasse a público o pregão na 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS), nos autos 

da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO que LEONICE DORTA DE 

FREITAS LARA ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬promove contra VALOR ENGENHARIA 

LTDA E TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA. Feito o pregão foi certificada a 

presença do advogado das requeridas o Dr. Luciano André Frizão, 

OAB/MT 8.340-B. Aberta a audiência, a oitiva da testemunha restou 

prejudicada, uma vez que a intimação da testemunha foi negativa, 

conforme certidão do sr. Oficial de Justiça lançado no sistema Apolo. 

Assim, o advogado requer a concessão de prazo de 10 dias, para a 

presentar o novo endereço da testemunha. A seguir a MMª. Juíza de 

Direito proferiu a seguinte DELIBERAÇÃO: I - Defiro o pedido, e concedo o 

prazo de 10 dias úteis para apresentação de novo endereço, a contar da 

presente data. II - Com a manifestação, voltem-me conclusos. Nada mais. 

Sai o presente devidamente intimado. Cumpra-se. Eu, ACBM, o digitei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199408 Nr: 4483-74.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON VIEIRA DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

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

OAB:8376

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

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

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

SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda e o administrador judicial, para 

manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1334282 Nr: 16508-85.2018.811.0041

 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 MARTINS FERNANDES, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

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

4.719-B, LUÍS HENRIQUE CARLI - OAB:8.559/MT, RICARDO FERREIRA 

DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258786 Nr: 23942-62.2017.811.0041

 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: EDILSON PEREIRA CAMPOS, LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT, LEONARDO MORO BASSIL DOWER - 

OAB:13914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1206446 Nr: 6990-08.2017.811.0041

 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: JUCIMAR DOS SANTOS, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1338680 Nr: 17493-54.2018.811.0041

 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: HERBERT CLEBER DOS SANTOS FELICIANO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira
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 Cod. Proc.: 1286243 Nr: 3643-30.2018.811.0041

 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: JOSÉ PALACIO DOS SANTOS, RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, MASSA FALIDA DE TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA, TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DA SILVA - 

OAB:10373-B, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

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

OAB:11.800/MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228, ULISSES GARCIA 

NETO - OAB:11512/MT

 Impulsionando o feito, intimo a falida através do advogado constituído nos 

autos principais, Rodrigo Alves Silva OAB/MT n° 11.800 e Ulisses Garcia 

Neto OAB/MT n° 11.512, para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1338690 Nr: 17500-46.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VICENTE COSTA PEREIRA LEITE, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191697 Nr: 1974-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VENICIO RAMOS, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OAB/MT 19926/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1299414 Nr: 8309-74.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ARMANDO DE BRITO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12.845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda e o administrador judicial para 

manifestar, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1152689 Nr: 32927-54.2016.811.0041

 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: JOSE FERREIRA DA LUZ, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 335991 Nr: 12512-31.2008.811.0041

 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: JUARES SILVEIRA SAMANIEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MAIA DE ANDRADE, ESPÓLIO DE JOSÉ 

MAIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubimar Barreto Silveira - 

OAB:3640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido Mandado e a Parte Autora 

tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do Oficial de 

Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) intimação(ões). 

Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1096993 Nr: 9298-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIZ KOTHRADE, DAIANE GRUBER 

KOTHRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MORENO RUBIO JUNIOR, JAIRO 

SANTOS DE OLIVEIRA, EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA, ADIR SANTOS 

DE OLIVEIRA, CESAR SANTOS DE OLIVEIRA, ELIAS DE TAL, CLAUDINHO 

DE TAL, DAVI DE TAL, EDMILSON DE TAL, VOLNEI DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253-B/MT, FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT, HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6474, JOÃO 

VICENTE M. SCARAVELLI - OAB:3933, KATIA SABRINA SANTIAGO 

GUIMARÃES - OAB:15.620/OAB/MT, MAICON DOUGLAS PEREIRA DA 

SILVA - OAB:, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B/MT, TIANE VIZZOTO - 

OAB:12.679-B, WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA DE QUE FOI 

EXPEDIDO EDITAL E DEVEM RETIRÁ-LO E PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO 

NOS TERMOS DO ART. 257, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC, APRESENTANDO 

COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE DOIS MESES (arts. 1218 

usque 1220 CNGC).

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 892476 Nr: 24890-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERLI DE TAL, DELY SABINO OLIVEIRA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, Núcleo de Prática Jurídica do Instituto Cuiabá de 

Ensino e Cultura (ICEC) - OAB:, TELMA FERNANDES DA SILVA - 

OAB:10.589MT

 Isto posto, presentes os requisitos do art. 561 do Código de Processo 

Civil julgo PROCEDENTE a ação de reintegração de posse ajuizada por 

NATALINA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA contra DELY SABINO DE 

OLIVEIRA, tendo como objeto o imóvel localizado à Rua 28, Quadra 146, 

casa 42, Pedra 90 – Cuiabá/MT.Condeno o réu ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que, desde já, arbitro em R$ 

3.000,00 (três mil reais) nos termos do art. 85, §8º do CPC, o que 

mantenho suspenso pelo prazo de 05 anos por ser beneficiário da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC. 1.Encaminhem-se os autos 

à Defensoria Pública para que seja intimada pessoalmente desta 

decisão.2. Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado, 

após arquive-se com as providências de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 817738 Nr: 24165-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMOVITERRA TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE 

MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CORREA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - 

OAB:3963/MT, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:4336-A/MT, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5698-A, KAROLINE SZATKOWSKI 

POLATO - OAB:14618, RODRIGO RIBEIRO ARAÚJO - OAB:116232, 

TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:8623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR APARECIDO BUSIQUE - 

OAB:11564-A/MT

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

Coningham, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A PARTE 

AUTORA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de 

Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 362173 Nr: 30857-45.2008.811.0041

 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: ESPÓLIO DE FOZI JOSÉ JORGE, MAGALI PEREIRA 

LEITE, FLORESTA VIVA EXPLORACAO DE MADEIRA E TERRAPLANAGEM 

LTDA., ADÉLIA JOSÉ JORGE FERRAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL DE TAL, RONALDO RIBEIRO, 

NEGUINHOS DE LACERDA, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS RENASCER, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DA GLEBA BAURU UNIDOS VENCEREMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MUDROVITSCH ADVOGADOS - 

OAB:2037/12-DF, ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - OAB:OAB/SP 314946, 

AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 20927/O MT, ANA CAROLINA LEÃO 

OSORIO - OAB:DF. 41.800, ANA PAULA DUMONT DE OLIVEIRA - 

OAB:DF/47.286, ANDREA ROSAN DIAS FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - 

OAB:8.233/MT, ANTONIO MOURA BORGES - OAB:839, ARTHUR 

FERNANDES BERNARDO NOBRE - OAB:DF. 45.318, BRENA GUIMARÃES 

DA COSTA - OAB:6520, CAMILA TORRES DE BRITO - OAB:DF. 44.868, 

CAROLINE SCANDELARI RAUPP - OAB:46.106, DANIEL NASCIMENTO 

GOMES - OAB:356.650, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6.199, DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - OAB:15.159, 

EDER MARCOS BOLSONARIO - OAB:136576, FELIPE BOTELHO SILVA 

MAUAD - OAB:DF/41.229, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - 

OAB:44869, FELIPE NOBREGA ROCHA - OAB:286.551/SP, FERNANDA 

FAURE - OAB:DF/49.193, FREDERICO FONSECA COUTINHO - OAB:DF 

47.118, GABRIEL FELIPE GUIMARÃES COUTINHO CORTEZ - 

OAB:50.453/DF, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250016/SP, 

GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - OAB:DF. 42.990, HADERLANN 

CHAVES CARDOSO - OAB:DF/50.456, HELENA VASCONCELOS DE 

LARA RESENDE - OAB:40887, IARA MARIA BAHLS - OAB:6456, IGOR 

DE ARAUJO PERACIO MONTEIRO - OAB:34499, JOÃO BOSCO RIBEIRO 

BARROS JUNIOR - OAB:9607-MT, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14.051/MT, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4700, JÚLIO CÉSAR VICENTIN - OAB:136.582/SP, KATIUSCUA 

RIOS MAZETO - OAB:277074, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - 

OAB:36.082/DF, LUÍS ERNANI SANTOS PEREIRA FILHO - OAB:48.609, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, PLÍNIO 

TÉRCIO MARTINS FERRAZ - OAB:28980, RITA DE CASSIA ANCELMO 

BUENO - OAB:360.597, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26966/DF, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O, THAIANE 

PERES BUCAIR - OAB:12376, THALES FERRAZ ASSIS - OAB:225897, 

VICTOR GUSTAVO BERNARDES DA SILVA - OAB:7.112/RO, VICTOR 

HUGO GEBHARD DE AGUIAR - OAB:DF/50.240, VICTOR HUGO 

MIGUELON RIBEIRO CANUTO - OAB:265062, WILLIAM PEREIRA 

LAPORT - OAB:DF. 44.658

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

FUNDIÁRIO - OAB:, EL RODRIGUES REZENDE - OAB:171375-A/SP

 Diante do exposto, rejeito o pedido de cumprimento/execução da 

medida/ordem judicial sem o apoio/intervenção do Comitê, o qual deverá 

envidar todo o esforço necessário para levá-la a efeito no prazo o mais 

breve possível.Ultimem-se as demais determinações contidas nas 

decisões anteriores.Às providências. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário

Juíza Titular: Dra. Adriana Sant´Anna Coningham

Gestora Judiciária: Amanda Meira Florentino de Figueiredo

Processo nº 6981-80.2016.811.0041 – ID 1091858

Requerente: Benjamim Vieira de Moura

Requerido: Jefferson Cezar Pedroso e outros

Finalidade: Intimação da Advogada Dra. Jessica Marilia Almeida Souza – 

OAB Nº 24412/O

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do item 2.10.1, da 

seção 10, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) Jessica Marilia 

Almeida Souza – OAB Nº 24412/O a devolver o(s) processos CÓDIGO(S) 

1091858, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, sob pena de 

busca e apreensão e perda de direito de vistas dos autos fora da 

secretaria.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037840-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO RIO SUL LTDA (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037840-91.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LENIRA RIBEIRO FERREIRA REQUERIDO: SUPERMERCADO 

RIO SUL LTDA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos etc. 

Designo o dia 11.02.2019, às 12h30min para audiência de conciliação, que 

será realizada na sala 02 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 
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houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

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. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001222-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DE SOUZA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1011259-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES VAZ (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem acerca do 

prosseguimento do feito, querendo o que entenderem de direito, sob pena 

de arquivamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013835-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DOS ANJOS BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007589-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA OAB - MT14560/O 

(ADVOGADO(A))

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO(A))

JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR OAB - MT6716/O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA OAB - MT0012867A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA MARIA FURIA VIANNA (RÉU)

FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ANDRE FURIA VIANNA OAB - MT7433/O (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008956-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR ELIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES OAB - MT0012252A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição da PARTE REQUERIDA de Id. 15734908 a Id. 15734912, postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024376-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. G. I. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIZ PEREIRA COSTA OAB - SP31393 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037219-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ROSIN FIGUEIREDO OAB - MT0006975A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011284-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LIMA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT0008364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARQUES DA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PINTO OAB - MT2286/O (ADVOGADO(A))

GISELE CRISTINA BALBO OAB - MT0007454A (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011284-86.2017.8.11.0041. EMBARGANTE: 

SANDRO LIMA DE OLIVEIRA EMBARGADO: MARCELO MARQUES DA 

SILVA Vistos. Recebo os embargos para discussão, sem o efeito 

suspensivo, vez que não vislumbro os requisitos para a concessão da 

tutela provisória, além disso, a execução ainda não se encontra garantida 

pela penhora (art. 919, § 1º, NCPC) até a presente ocasião. Existe pedido 

de denunciação à lide formulada na inicial, que se faz necessário a 

análise, desde já, evitando-se indevido tumulto nos autos. Antes de se 

analisar a pertinência do pedido de denunciação à lide, mostra-se 

imprescindível realizar um juízo de admissibilidade, haja vista que o pedido 

de denunciação se trata de verdadeira petição inicial e, por isso, deve 

observar todos os pressupostos necessários ao seu recebimento e 

processamento, sob pena de indeferimento. Nesse sentido a lição de 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (“Intervenção de Terceiros”. São Paulo: 

Malheiros Editores, 1997. p. 140): “Como facilmente se compreende, a 

admissibilidade da denunciação da lide depende sempre, mesmo quando 

configurada uma dessas três hipóteses, da implementação de certos 

pressupostos formais, como o modo de deduzi-la, tempestividade etc.; 

depende também, como é óbvio, da presença dos pressupostos de 

admissibilidade do julgamento do mérito, de aplicação geral em todo o 

sistema de direito processual.” A respeito esclarecedora também a lição 

de AROLDO PLÍNIO GONÇALVES (“Da Denunciação da Lide”. Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 1995. p. 265): “A denunciação da lide se fará, 

tanto no caso de garantia própria (formal) – por transmissão de direitos – 

como no de garantia imprópria – responsabilidade civil – por petição. 

Trata-se de verdadeira petição inicial que deverá conter todos os 

requisitos previstos no art. 282, do Cód. de Proc. Civil. Se não os contiver, 

depois de observado o que determina o art. 284, será dever do juiz 

indeferi-la liminarmente, na forma estabelecida no art. 295, do estatuto 

processual em vigor.” Nesse sentido, alega o embargante na inicial que os 

títulos em execução “(...) foram endossados pela pessoa da Sra. Rita de 

Cassia de Carvalho Oliveira, (...)” (id. 6060533 - Pág. 11), ao que 

argumenta que art. 21 da Lei 7357/85estabelecess que o Endossante 

deve garantir o pagamento da Cártula endossada. Registre-se, que a 

alegação inicial resume-se a assertiva do embargante de que tentou 

auxiliar a referida pessoa e “... em um ato de boa fé, entregou a Sra. Rita 

de Cassia um talonário de cheques do Banco Santander assinado em 

branco, contendo as 20 folhas de cheques que a Sra. Rita de Cassia 

necessitava para compor o débito com o Embargado.” (id. 6060533 - Pág. 

4) A demanda embargada é movida apenas contra o embargante, na 

qualidade de emitente das cártulas. Entendo, portanto, que a pretensão de 

denunciação da lide não encontra amparo no art. 125, II, CPC/2015 

(correspondente ao art. 70, III, do CPC/1973), no caso dos autos, porque: 

(a) é descabida quando introduz fato novo no litígio, como acontece na 

espécie, em que o direito de regresso não decorre diretamente e 

incondicionalmente da previsão legal ou contratual, dado que lastreada em 

imputação feita pelo denunciante em culpa da denunciada; e (b) a 

denunciação da lide prevista no art.125, II,CPC/2015 (correspondente ao 

art. 70, III, do CPC/1973), não é obrigatória, e deve ser indeferida, quando 

se verificar que procrastinará a marcha normal do processo, sendo certo 

que a parte ré denunciante poderá demandar contra o terceiro, em ação 

própria, o que entender direito. Neste sentido, a orientação do prof. 

Humberto Theodoro Júnior: “Não se pode, enfim, utilizar a denunciação da 

lide com o propósito de excluir a responsabilidade do réu para atribuí-la a 

terceiro denunciado, por incorrer direito de regresso a atuar na espécie. É 

que, “em tal caso, se acolhidas as alegações do denunciante, a ação 

haverá de ser julgada improcedente e não haverá lugar para regresso; 

desacolhidas, estará afastada a responsabilidade do denunciado” (“Curso 

de Direito Processual Civil”, vol. I, 49ª ed., Forense, 2008, RJ, p. 130, item 

nº 115) O prof. Cássio Scarpinella Bueno trilha o mesmo entendimento, in 

verbis: “Em que pese a literalidade do texto [caput, do art. 70, do CPC], a 

maior parte da doutrina entende que a denunciação da lide só é obrigatória 

quando for de evicção ou, de forma mais ampla, de garantia própria, 

derivada da transmissão de direito, diante do comando do art. 456 do 

Código Civil, que estabelece a pena de perdimento de eventual direito de 

regresso caso não haja a “notificação” do alienante do litígio quando e 

como determinarem as leis do processo. (...) O inciso III do art. 70 

disciplina a mais comum das hipóteses de denunciação da lide. Cabe a 

denunciação da lide “àquele que estiver obrigado, pela lei ou contrato a 

indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder à demanda”. 

Justifica-se a denunciação toda vez que houver alguma relação jurídica 

(estabelecida convencionalmente ou imposta pela lei), que garante um 

determinado proveito econômico a alguém, mesmo diante da ocorrência de 

dano. O exemplo mais mencionado pela doutrina e mais facilmente 

encontrado na jurisprudência dos Tribunais é o contrato de seguro.” 

(“Cursos Sistematizado de Direito Processual Civil Procedimento comum: 

ordinário e sumário”, vol.2, tomo I, 2ª ed., Saraiva, 2009, SP, p. 500/501 e 

503 – grifo nosso) Por fim, a lição dos profs. Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria Andrade Nery: “Direito genérico de regresso. Inadmissibilidade. 

Cabimento apenas nos casos de garantia. “A admitir-se a denunciação em 

qualquer situação em que possa haver posterior direito de regresso do 

vencido contra um terceiro, poder-se-ia chegar a um resultado oposto 

àquele buscado pelo legislador, de maior delonga na solução da lide 

principal, o que constituiria ofensa ao princípio da celeridade processual e 

até mesmo uma denegação de justiça.” (JTACivSP 81/210). No mesmo 

sentido: RT 603/161. 593/144, 586/89; JTACivSP 83/114, 159; Grecco, 

ESD, 2, 249/258.” (“Código de Processo. Civil Comentado e Legislação 

Processual Civil Extravagante em Vigor”, 10ª edição, RT, 2007, p. 286, 

parte da nota 17 ao art. 70 – grifo nosso) Assim sendo, o pleito do 

embargante não encontra arrimo em nenhuma das hipóteses do art. 125 

do CPC, sendo certo que eventual direito de regresso poderá ser 

postulado em ação própria (§ 1º do art. 125 do CPC). Com efeito, “(...) 

DENUNCIAÇÃO À LIDE. Improcede a denunciação à lide, na medida em que 

o denunciante não objetiva exercer pretensão de regresso contra a 

denunciada, mas, sim, alterar o polo passivo da demanda, atribuindo 

àquela a responsabilidade integral pelo ocorrido, ao que não se presta o 

instituto em liça. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70074606286, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 10/08/2017 – grifo nosso) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ENDOSSO. DENUNCIAÇÃO À 

LIDE DO ENDOSSATÁRIO. Hipótese em que não se mostra justificável a 

denunciação à lide do endossatário do cheque objeto da ação monitória, 

posto que a devedora principal é a responsável pelo débito. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70014019558, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado de Souza Júnior, 

Julgado em 13/01/2006) Por fim, o eg. STJ já assentou o seguinte: “A 

denunciação da lide, na hipótese do art.700, III, do CPC, restringe-se às 

ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou 

contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, 

indenizando o garantido em caso de derrota, sendo vedado, além do mais, 

introduzir-se fundamento novo no feito, estranho à lide principal. ” (STJ-4ª 

Turma, REsp 648253/DF, rel. Min. Barros Monteiro, v.u., j, 04/10/2005, DJ 

03/04/2006 p. 352, o destaque não consta do original) Outrossim, não se 

pode esquecer que o cheque é considerado uma ordem de pagamento à 

vista não sendo admitidas exceções pessoais em relação a terceiros de 

boa-fé. Desta forma, nos termos da orientação adotada, incabível a 

denunciação da lide. Intime-se o embargado, por seu advogado, para, 

querendo, apre-sentar impugnação, no prazo de 15 dias. Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO
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Processo Número: 1011284-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LIMA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT0008364A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARQUES DA SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PINTO OAB - MT2286/O (ADVOGADO(A))

GISELE CRISTINA BALBO OAB - MT0007454A (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011284-86.2017.8.11.0041. EMBARGANTE: 

SANDRO LIMA DE OLIVEIRA EMBARGADO: MARCELO MARQUES DA 

SILVA Vistos. Recebo os embargos para discussão, sem o efeito 

suspensivo, vez que não vislumbro os requisitos para a concessão da 

tutela provisória, além disso, a execução ainda não se encontra garantida 

pela penhora (art. 919, § 1º, NCPC) até a presente ocasião. Existe pedido 

de denunciação à lide formulada na inicial, que se faz necessário a 

análise, desde já, evitando-se indevido tumulto nos autos. Antes de se 

analisar a pertinência do pedido de denunciação à lide, mostra-se 

imprescindível realizar um juízo de admissibilidade, haja vista que o pedido 

de denunciação se trata de verdadeira petição inicial e, por isso, deve 

observar todos os pressupostos necessários ao seu recebimento e 

processamento, sob pena de indeferimento. Nesse sentido a lição de 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (“Intervenção de Terceiros”. São Paulo: 

Malheiros Editores, 1997. p. 140): “Como facilmente se compreende, a 

admissibilidade da denunciação da lide depende sempre, mesmo quando 

configurada uma dessas três hipóteses, da implementação de certos 

pressupostos formais, como o modo de deduzi-la, tempestividade etc.; 

depende também, como é óbvio, da presença dos pressupostos de 

admissibilidade do julgamento do mérito, de aplicação geral em todo o 

sistema de direito processual.” A respeito esclarecedora também a lição 

de AROLDO PLÍNIO GONÇALVES (“Da Denunciação da Lide”. Rio de 

Janeiro: Editora Forense, 1995. p. 265): “A denunciação da lide se fará, 

tanto no caso de garantia própria (formal) – por transmissão de direitos – 

como no de garantia imprópria – responsabilidade civil – por petição. 

Trata-se de verdadeira petição inicial que deverá conter todos os 

requisitos previstos no art. 282, do Cód. de Proc. Civil. Se não os contiver, 

depois de observado o que determina o art. 284, será dever do juiz 

indeferi-la liminarmente, na forma estabelecida no art. 295, do estatuto 

processual em vigor.” Nesse sentido, alega o embargante na inicial que os 

títulos em execução “(...) foram endossados pela pessoa da Sra. Rita de 

Cassia de Carvalho Oliveira, (...)” (id. 6060533 - Pág. 11), ao que 

argumenta que art. 21 da Lei 7357/85estabelecess que o Endossante 

deve garantir o pagamento da Cártula endossada. Registre-se, que a 

alegação inicial resume-se a assertiva do embargante de que tentou 

auxiliar a referida pessoa e “... em um ato de boa fé, entregou a Sra. Rita 

de Cassia um talonário de cheques do Banco Santander assinado em 

branco, contendo as 20 folhas de cheques que a Sra. Rita de Cassia 

necessitava para compor o débito com o Embargado.” (id. 6060533 - Pág. 

4) A demanda embargada é movida apenas contra o embargante, na 

qualidade de emitente das cártulas. Entendo, portanto, que a pretensão de 

denunciação da lide não encontra amparo no art. 125, II, CPC/2015 

(correspondente ao art. 70, III, do CPC/1973), no caso dos autos, porque: 

(a) é descabida quando introduz fato novo no litígio, como acontece na 

espécie, em que o direito de regresso não decorre diretamente e 

incondicionalmente da previsão legal ou contratual, dado que lastreada em 

imputação feita pelo denunciante em culpa da denunciada; e (b) a 

denunciação da lide prevista no art.125, II,CPC/2015 (correspondente ao 

art. 70, III, do CPC/1973), não é obrigatória, e deve ser indeferida, quando 

se verificar que procrastinará a marcha normal do processo, sendo certo 

que a parte ré denunciante poderá demandar contra o terceiro, em ação 

própria, o que entender direito. Neste sentido, a orientação do prof. 

Humberto Theodoro Júnior: “Não se pode, enfim, utilizar a denunciação da 

lide com o propósito de excluir a responsabilidade do réu para atribuí-la a 

terceiro denunciado, por incorrer direito de regresso a atuar na espécie. É 

que, “em tal caso, se acolhidas as alegações do denunciante, a ação 

haverá de ser julgada improcedente e não haverá lugar para regresso; 

desacolhidas, estará afastada a responsabilidade do denunciado” (“Curso 

de Direito Processual Civil”, vol. I, 49ª ed., Forense, 2008, RJ, p. 130, item 

nº 115) O prof. Cássio Scarpinella Bueno trilha o mesmo entendimento, in 

verbis: “Em que pese a literalidade do texto [caput, do art. 70, do CPC], a 

maior parte da doutrina entende que a denunciação da lide só é obrigatória 

quando for de evicção ou, de forma mais ampla, de garantia própria, 

derivada da transmissão de direito, diante do comando do art. 456 do 

Código Civil, que estabelece a pena de perdimento de eventual direito de 

regresso caso não haja a “notificação” do alienante do litígio quando e 

como determinarem as leis do processo. (...) O inciso III do art. 70 

disciplina a mais comum das hipóteses de denunciação da lide. Cabe a 

denunciação da lide “àquele que estiver obrigado, pela lei ou contrato a 

indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder à demanda”. 

Justifica-se a denunciação toda vez que houver alguma relação jurídica 

(estabelecida convencionalmente ou imposta pela lei), que garante um 

determinado proveito econômico a alguém, mesmo diante da ocorrência de 

dano. O exemplo mais mencionado pela doutrina e mais facilmente 

encontrado na jurisprudência dos Tribunais é o contrato de seguro.” 

(“Cursos Sistematizado de Direito Processual Civil Procedimento comum: 

ordinário e sumário”, vol.2, tomo I, 2ª ed., Saraiva, 2009, SP, p. 500/501 e 

503 – grifo nosso) Por fim, a lição dos profs. Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria Andrade Nery: “Direito genérico de regresso. Inadmissibilidade. 

Cabimento apenas nos casos de garantia. “A admitir-se a denunciação em 

qualquer situação em que possa haver posterior direito de regresso do 

vencido contra um terceiro, poder-se-ia chegar a um resultado oposto 

àquele buscado pelo legislador, de maior delonga na solução da lide 

principal, o que constituiria ofensa ao princípio da celeridade processual e 

até mesmo uma denegação de justiça.” (JTACivSP 81/210). No mesmo 

sentido: RT 603/161. 593/144, 586/89; JTACivSP 83/114, 159; Grecco, 

ESD, 2, 249/258.” (“Código de Processo. Civil Comentado e Legislação 

Processual Civil Extravagante em Vigor”, 10ª edição, RT, 2007, p. 286, 

parte da nota 17 ao art. 70 – grifo nosso) Assim sendo, o pleito do 

embargante não encontra arrimo em nenhuma das hipóteses do art. 125 

do CPC, sendo certo que eventual direito de regresso poderá ser 

postulado em ação própria (§ 1º do art. 125 do CPC). Com efeito, “(...) 

DENUNCIAÇÃO À LIDE. Improcede a denunciação à lide, na medida em que 

o denunciante não objetiva exercer pretensão de regresso contra a 

denunciada, mas, sim, alterar o polo passivo da demanda, atribuindo 

àquela a responsabilidade integral pelo ocorrido, ao que não se presta o 

instituto em liça. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70074606286, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 10/08/2017 – grifo nosso) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ENDOSSO. DENUNCIAÇÃO À 

LIDE DO ENDOSSATÁRIO. Hipótese em que não se mostra justificável a 

denunciação à lide do endossatário do cheque objeto da ação monitória, 

posto que a devedora principal é a responsável pelo débito. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70014019558, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado de Souza Júnior, 

Julgado em 13/01/2006) Por fim, o eg. STJ já assentou o seguinte: “A 

denunciação da lide, na hipótese do art.700, III, do CPC, restringe-se às 

ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou 

contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, 

indenizando o garantido em caso de derrota, sendo vedado, além do mais, 

introduzir-se fundamento novo no feito, estranho à lide principal. ” (STJ-4ª 

Turma, REsp 648253/DF, rel. Min. Barros Monteiro, v.u., j, 04/10/2005, DJ 

03/04/2006 p. 352, o destaque não consta do original) Outrossim, não se 

pode esquecer que o cheque é considerado uma ordem de pagamento à 

vista não sendo admitidas exceções pessoais em relação a terceiros de 

boa-fé. Desta forma, nos termos da orientação adotada, incabível a 

denunciação da lide. Intime-se o embargado, por seu advogado, para, 

querendo, apre-sentar impugnação, no prazo de 15 dias. Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008886-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR OAB - GO24350 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ALEXANDRE BATISTA (EXECUTADO)

JOAO GUSTAVO GONCALVES JACOB (EXECUTADO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestarem acerca da 

Certidão de Decurso de Prazo (Id. 16387978), requerendo o que entender 

de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006500-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MM - FORMACAO E TREINAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANTES LTDA. 

- ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

andre castrillo OAB - MT0003990A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLITZEM SEGURANCA LTDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERENTE ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001479-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERILO RAMOS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(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 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 14716493), sob 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016724-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO SIQUIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(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 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 14716500), sob 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014662-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESCLEY ALVES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 14716510), sob 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015120-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONAIR DE MELO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(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 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 14716514), sob 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018865-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS CARMO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 14716523), sob 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006236-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 14716529), sob 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028705-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição da PARTE REQUERIDA de Id. 15296708, postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 21 de 509



Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016480-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO OAB - MT6524/B (ADVOGADO(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT0010725A (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLYNNE CASTRO DE LIMA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERENTE ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1057376 Nr: 49722-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE ZANOVELO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON APARECIDO NICHIO GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINACIO - 

OAB:4747, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:6956-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação de rescisão contratual e Cobrança de Aluguéis promovida por Maria 

Donizete Zanovelo Lima em desfavor de Nelson Aparecido Nichio Godoy 

para declarar rescindida a locação. CONDENO o requerido ao pagamento 

dos alugueres vencidos e não pagos referentes ao remanescente do mês 

de abril/ 2014, considerando o valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos 

reais) até a desocupação do imóvel, a serem corrigidos pelo INPC, a partir 

do vencimento de cada aluguel, com juros moratórios de um por cento 

(1%) ao mês, a partir do vencimento de cada parcela.CONDENO o 

requerido, ainda, ao ressarcimento do valor de R$ 1.404,33 (um mil 

quatrocentos e quatro reais e trinta e três centavos), referente ao IPTU e 

CAB Cuiabá S/A. Todos os valores deverão ser corrigidos pelo índice INPC 

e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (artigo 405, 

CC).CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º do Novo 

Código de Processo Civil.P.R.I. Após o trânsito em julgado, inexistindo 

pedido de cumprimento de sentença, arquive-se, observando-se o 

disposto no art. 611 da CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 11 de agosto de 

2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 843733 Nr: 47625-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE 

AGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334-A/MT

 Vistos.

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

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

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

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

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 208/209).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

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

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

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

conhecimento.

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

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

com o § 1º do art. 523 do CPC.

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

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

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

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

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

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

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

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

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

525 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 774192 Nr: 27384-12.2012.811.0041

 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: TUT TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARASUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Jenezerlau dos Santos - 

OAB:3.613-B, Nadson Jenezerlau Silva Santos - OAB:11623-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de 

mérito, na forma do que estabelece e autoriza o art. 485, III do CPC.Sem 

honorários advocatícios por não ter sido aperfeiçoada a relação jurídica 

processual.Custas e despesas processuais pela parte autora. No entanto, 

sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o 

art. 98, § 2° e 3º do CPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe o 

preconizado pelo art. 611 da CNGC, e em seguida, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 318781 Nr: 21336-13.2007.811.0041

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUPPA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIO FERREIRA MEIRA, VALTERLEI JOSÉ 

TORNAQUE, ALONSO SERGIO DE CERQUEIRA GATTI, VALDOMIRO 

OLIVEIRA DA SILVA, RUBENS MAURO RIBEIRO, PAULO PEREIRA LESSA, 

ÂNGELO FERREIRA GOMES FILHO, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TOMÁS CASTANHA - 

OAB:4.575 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora requer a citação dos requeridos por edital, contudo, 

verifico nos autos que não foram esgotados todos os meios para a 

localização de possíveis endereços em nome do requerido.

Desta feita, indefiro por hora, o pedido de citação por edital, determinado a 

busca de endereço dos requeridos pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

vejo que o resultado restou infrutífero.

Desta feita, sendo o resultado das buscas acima mencionadas negativas 

ou apresentando endereço já diligenciado, bem como frustradas as 

diligencias realizadas nos endereços eventualmente encontrados, 

oficiem-se as concessionárias prestadoras de serviços públicos 
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ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI em todos os seus 

segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e Internet), nos termos do 

artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações quanto ao endereço dos 

requeridos Paulo Pereira Lessa e Angelo F. G. Filho.

Havendo resposta positiva de qualquer das empresas concessionárias de 

serviços públicos oficiadas, na hipótese de ser constatado endereço 

diverso dos já diligenciados, expeça-se o competente mandado 

citatório/intimatório, independentemente de nova conclusão dos autos.

Caso contrário, intime-se o autor para manifestar-se, pleiteando o que 

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

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência por se tratar de 

processo inserido na Meta 02/2018 – CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 914051 Nr: 39545-83.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:OAB/MS 10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:14.995-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-a, THAIS DANIELA 

TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21.589

 Vistos.

Apesar do laborioso trabalho do perito nomeado, entendo que o valor de 

R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) mostra-se excessivo no caso em 

tela, principalmente quando se verifica que trata-se perícia médica, a qual 

cinge-se a verificar a graduação da suposta lesão permanente da parte 

autora.

 Outrossim, reduzo o valor dos honorários periciais em R$1.000,00 (mil 

reais), ao que determino o depósito pelos requeridos em 05 (cinco) dias.

Os peritos deverão cumprir escrupulosamente o encargo que lhes foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso. Devem os 

peritos, ainda, assegurar aos assistentes das partes o acesso e o 

acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia 

comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias 

(art. 466, §2º do CPC.).

Efetuado o depósito dos honorários periciais, deverá o perito ser intimada 

para dar início aos trabalhos, no prazo de 05 (cinco) dias, informando nos 

autos a data de início dos trabalhos, que deverá ser informado às partes, 

conforme preconiza o art. 474, CPC.

O laudo pericial deve ser apresentado 30 (trinta) dias após o início dos 

trabalhos pelo perito judicial.

 Com a apresentação do laudo pericial, intime-se as partes para no prazo 

comum de 15 (quinze) dias se manifestarem acerca da aludida prova, com 

a apresentação de eventual parecer dos assistentes técnicos (§ 1º do art. 

477, CPC).

 Às providências. Intimem-se. Cumpra-se com urgência por se tratar de 

processo incluso na Meta 02/2017-CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 94369 Nr: 11381-31.2002.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMI ADMINISTRADORA DE PLANOS DE 

SAUDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

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

OAB:MT 3473-A, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 Vistos.

O procedimento de desconsideração de personalidade jurídica requerida 

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

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

da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

(...)

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

observância do incidente previsto neste Código.”

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

desconsideração da personalidade jurídica, ao previsto no Título III, 

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

indeferimento.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1035833 Nr: 39514-29.2015.811.0041

 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 SOUZA ARAUJO

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 39514-29.2015.811.0041

Código 1035833

Vistos.

Em análise aos autos verifico que o processo já foi extinto conforme 

sentença às fls. 61.

Contudo, restou incumbido à parte vencida, efetuar o pagamento dos 

honorários periciais no valor de R$1.000,00 conforme decisão de fls. 29, e 

que a executada devidamente intimada por carta com aviso de 

recebimento para efetuar o pagamento (fls. 66), deixou o prazo 

transcorrer in albis (fl. 67).

Desta feita, intime-se novamente a requerida por carta com aviso de 

recebimento para efetuar o pagamento dos honorários periciais conforme 

determinação de fl. 29, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC), 

sob pena de PENHORA.

 Ressalvo que caso a executada não cumpra ao determinado no prazo 

legal, ser-lhe-á aplicada multa por litigância de má-fé.

Efetuado o pagamento, expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial 

conforme dados bancários declinados à fl. 32 e, arquive-se com as baixas 

de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 944160 Nr: 56955-57.2014.811.0041

 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: ENEAS ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALICORP ADMINISTRADORA E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON JOSE DE ALMEIDA - 

OAB:12692-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILDA SUELY GOMES 

ALVES - OAB:4041-B

 Desta forma, entendo que os reajustes em questão não podem ser 

considerados abusivos, ao que a demanda deve ser julgada 

improcedente. Desta forma, julgo improcedente os pleitos formulados na 

presente demanda, com fulcro no que estabelece o art. 487, I do CPC. 

Condeno, o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios, estes que, por apreciação eqüitativa 

(CPC, art. 85, § 2º), fixo em 10% sobre o valor da causa.P.R.I. Transitada 

a sentença em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 343644 Nr: 13935-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA VERDÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTE FREEWAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS 
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JUNIOR - OAB:9.674/MT

 Vistos.

 Ante o petitório à fl. 119, determino a suspensão do processo pelo prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias, devendo o feito receber o respectivo código 

(191).

Findo o prazo, intime-se para prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 905658 Nr: 33992-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E 

LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .......................................................................................................................

....................... Desta feita, intime-se o exequente para manifestar sobre 

seu interesse na expedição de certidão de crédito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1085345 Nr: 3981-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYANE DELUQUI KURY

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

OAB:12.093, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 (...) Com essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração, 

sanando o vício da omissão e nego-lhes provimento.Mantenho a sentença 

incólume. Intime-se a requerida para que informe os dados bancários, 

empós expeça-se o respectivo alvará, para levantamento do saldo 

remanescente de R$ 679,27 (seiscentos e setenta e nove reais e vinte e 

sete centavos).Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 945521 Nr: 57737-64.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO THENQUINI, LUIZA MARIA FERREIRA 

ARRUDA THENQUINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GE ELETRODOMESTICOS, MAGAZINE LUIZA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FERNANDES DE SOUSA - 

OAB:5721/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO PINTO 

DIAS - OAB:124.272SP, LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - 

OAB:98.709/SP

 DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para:A)Condenar as requeridas S.A ao pagamento de danos morais, no 

montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao que tal valor deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da 

sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a 

partir da citação.B)Condenar a requerida ao pagamento de danos 

materiais, estes arbitrados em R$14.235,84 (catorze mil duzentos e trinta e 

cinco reais e oitenta e quatro centavos), devidamente corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso de cada 

prestação, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação.Considerando que o autor decaiu da parte mínima condeno a 

requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, em favor da parte autora, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, 

§2º, do Novo Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações 

e baixas de estilo.Cumpra-se a secretaria deste juízo o já determinado em 

decisão saneadora de fls. 186/187, para que retifique o polo passivo. 

P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de novembro de 2018Emerson Luis Pereira 

CajangoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1083318 Nr: 3111-27.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON DE OLIVEIRA ROSA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a petição de fls. 175/180, postulando o que entender 

de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 938866 Nr: 54050-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F.A. CAPUTI-ME

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

CARGAS E LOGÍSTICA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640, EDSON DONIZETI TRISTÃO - 

OAB:17.843, EMERSON SILVEIRA SILVÉRIO - OAB:10.516, SUELI 

SILVEIRA - OAB:OAB/MT 3634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO ALMEIDA 

TARCISIO DA SILVA - OAB:4.677, MAURICIO AUDE - OAB:4.667, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247, PEDRO SYLVIO SANO 

LITVAY - OAB:7.042

 Vistos.

Intime-se o exequente para manifestar sobre os documentos de fls. 

119/128 no prazo de 5 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 905433 Nr: 33856-58.2014.811.0041

 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: EDEMIR NEVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT

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

OAB:4635/MT

 Desta feita, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, extinguindo o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

NCPC, para condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais 

no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (STJ, Súmula 362), e 

acrescido de juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, desde a data 

da citação.Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 82, § 2º, e 

85, § 2º, do NCPC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, arquivando-se os autos com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Emerson Luis Pereira 

CajangoJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 336783 Nr: 19663-48.2008.811.0041

 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: ELIZETE DA SILVA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA PERINI BRASIL DE 

PAULA DURIGAN - OAB:10.729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16.988 MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18067, MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes serem intimadas 

nas pessoas de seus advogados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem sobre os valores remanescentes constante nos autos, 

consoante extrato anexo, postulando o que entender de direito. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 392471 Nr: 27788-68.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 (...) Posto isto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA sem resolução de mérito esta ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por EZEQUIEL DA SILVA 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Considerando que 

a parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica (fl. 179), determino a expedição de alvará 

para restituição do valor à requerida, conforme dados bancários 

declinados à fl. 204.Custas pelo autor, bem como ao pagamento dos 

honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência 

do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 384103 Nr: 19525-47.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO ARAÚJO

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a petição de fls. 445/450, postulando o que entender 

de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 741713 Nr: 38555-97.2011.811.0041

 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: JOÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA, JERÔNIMO ANTONIO 

ROSA, LUIZ GRESELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ, DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, ELIANE GOMES FERREIRA - OAB:9862, MARTINIANO 

PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10.269/MT, WESLEY ROBERT DE 

AMORIM - OAB:6.610/MT

 Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, tanto o reconhecimento da pretensão declaratória pelos 

segundo e terceiro corréus, quanto a renúncia da pretensão indenizatória 

pelo autor, extinguindo os processos n. 741713 e n. 736150, com 

resolução de mérito, relativamente às acimas referidas pretensões, única 

e tão somente entre o autor e aos segundo e terceiro corréus, nos termos 

dos artigos 487, III, “b”, do NCPC.

Expeça-se ofício ao DETRAN/MT, com cópia desta sentença, para que 

realize a transferência do registro de propriedade do veículo atualmente 

em nome de Luiz Greselle, CPF/MF n. 229.625.301-68, para o nome de 

João Pereira, CPF/MF n. 241.747.699-15, bem como proceda a baixa da 

comunicação de venda realizada por Luiz Greselle junto àquela autarquia 

de trânsito.

Custas e despesas processuais pela parte autora, dispensada do 

recolhimento de eventuais custas processuais remanescentes, em razão 

da transação antes da prolação de sentença (NCPC, 90, § 3º). Honorários 

advocatícios pelos respectivos patronos das partes ora acordantes.

Por fim, defiro, desde já, a baixa de eventuais restrições que tenham 

recaído sobre o veículo objeto da demanda, bem como o 

desentranhamento do CRV – Certificado de Registro de Veículo de fl. 19.

As partes acordantes renunciam ao prazo recursal da presente sentença 

homologatória de reconhecimento e de renúncia de pedidos, ao que 

deverá ser certificado incontinentemente o seu trânsito em julgado.

Ultimadas as determinações acima, dê-se vista dos autos à Defensoria 

Pública, para que se manifeste acerca da proposta de acordo – 

desistência da ação – formulada pela parte autora, no prazo legal.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 815744 Nr: 22197-86.2013.811.0041

 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: MARCOS BARROS VITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARCELINA FERREIRA, ODILIO VICENTE 

FERREIRA, GIOVANNI BISPO, LUIS EVALDO VILAS BOAS, LUCIMAR 

DUARTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 800288 Nr: 6709-91.2013.811.0041

 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: LEONARDO RODRIGUES TIZZO, CID IMÓVEIS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEULER LUIZ ARAUJO SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

LEONARDO RODRIGUES TIZZO (REPRESENTADO POR CID Imóveis Ltda 

Epp) em face de WEULER LUIZ ARAUJO SENA, para declarar rescindida a 

locação e, por conseguinte decreto o despejo definitivo. Desnecessário a 

fixação de prazo para desocupação voluntária ou a expedição de 

mandado de despejo forçado (art. 65, da Lei n.8.245/91), pois o imóvel já 
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foi restituído à autora. CONDENO as requeridas ao pagamento de todos os 

alugueres e taxas de condomínio vencidos e não pagos, aos meses de 

novembro/2012, dezembro/2012 e janeiro a março/2013; e outubro/2012, 

dezembro/2012 e janeiro a março/2013, respectivamente; corrigidos pelo 

INPC a partir data de vencimento dos alugueres, acrescidos de juros de 

1%, como norte que o valor do aluguel de R$ 1.000,00 (um mil reais) e 

condomínio R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais).Determino que o 

requerida apresente os recibos de pagamento de água, luz e IPTU, 

correspondentes ao período de locação do imóvel, sob pena de inclusão 

no valor da dívida.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 

2º do Novo Código de Processo Civil.P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

inexistindo pedido de cumprimento de sentença, arquive-se, 

observando-se o disposto no art. 611 da CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 02 de 

outubro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035405-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY EMIDIO SOARES FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035405-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

WESLEY EMIDIO SOARES FRANCISCO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos. WESLEY EMIDIO SOARES FRANCISCO ajuizou a presente 

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARTE POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO SEM PREVIA COMUNICAÇÃO” em face do 

BANCO BRADESCO S/A, pretendendo, liminarmente, a exclusão do seu 

nome dos cadastros restritivos de crédito, inscrito em decorrência de 

débito que alega ter pago. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, 

concedo à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos 

do artigo 98 do NCPC. Com relação ao pedido de concessão liminar de 

tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar em 

sede de cognição sumária, que o comprovante de pagamento (id 

15953105) corresponde à totalidade dos seus débitos junto ao banco réu 

ou que se refira à operação cujo inadimplemento ensejou a negativação do 

seu nome junto ao SERASA, mormente pelo fato desta aparentar ter sido 

efetuada pela administradora de cartões e não pelo banco do 

conglomerado Bradesco, sendo que o boleto no valor de R$ 352,10, 

sequer tem o banco ou a administradora de cartões como beneficiários (id 

15953110). Ou seja, as alegações de fatos contidos na petição inicial não 

são inequívocas diante da prova pré-constituída. Do mesmo modo, não foi 

possível verificar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que o dano que a parte autora vier a sofrer em 

decorrência de conduta da parte ré que venha a ser eventualmente 

considerada abusiva ou ilícita poderá ser resolvido em perdas e danos. 

Assim, não preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, 

a liminar requestada não comporta deferimento, eis que não evidenciados 

a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta 

útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de 

urgência vindicada. Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, 

DESIGNO o dia 05/02/2019, às 11:00 horas, para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a 

parte ré para comparecer à audiência designada, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, art. 

335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 

334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para 

maior agilidade processual, consigne que a parte autora poderá fornecer 

ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de 

outubro de 2018. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito em 

substituição [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038857-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO LUCAS DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038857-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: BENEDITO LUCAS DE 

MIRANDA Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por 

instituição financeira, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/1969, que trata da 

alienação fiduciária, distribuída para esta Terceira Vara Cível. Não 

obstante, com a edição do Provimento n. 4/2008-CM, foram criadas Varas 

Especializadas de Direito Bancário, cuja competência restou estabelecida 

nos parágrafos 1º e 2º do inciso I do seu artigo 1º que dispõem: 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 
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de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas 

unidades as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de 

competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Portanto, estabelecida 

competência específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo 

afigura-se absolutamente incompetente para o processamento e 

julgamento de ação de busca e apreensão, ajuizada por instituição 

financeira, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/1969. Desta feita, DECLINO, 

de ofício, o processamento e julgamento da presente ação a uma das 

Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital, nos termos do 

Provimento n. 4/2008 do egrégio Conselho da Magistratura deste Estado e 

dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 

2015. Às providências. Intime-se. Redistribua-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016531-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. MARTINS ENERGIA E EVENTOS - EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID MARIO AMIZO FRIZZO OAB - MS10001 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. N. MACIESKI EIRELI - ME (RÉU)

CARLOS EDUARDO QUEIROZ TEIXEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO QUEIROZ TELES OAB - MT0010440A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016531-82.2016.8.11.0041. AUTOR(A): N. 

R. MARTINS ENERGIA E EVENTOS - EIRELI RÉU: F. P. N. MACIESKI EIRELI - 

ME, CARLOS EDUARDO QUEIROZ TEIXEIRA Vistos. Homologo a 

desistência da oitiva da testemunha Claudenor Barbosa dos Santos. 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.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038489-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BERALDO BARROS OAB - MT0012970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038489-56.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA EXECUTADO: 

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A Vistos. COPACELMIX 

SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA. promoveu a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE ARRESTO em desfavor de AVIDA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, pretendendo, liminarmente, o 

arresto de ativos financeiros pertencentes à parte executada através do 

sistema Bacenjud. É o breve relato. Decido. A respeito do pedido liminar de 

concessão de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe 

que: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Ressalte-se que o pressuposto da 

probabilidade do direito deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o 

do risco ao resultado útil do processo, sendo que a ausência daquele ou 

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte requerente não logrou êxito em demonstrar 

em sede de cognição sumária, que a parte executada tenha encerrado 

sua atividade comercial, se ausentado ou tentando fazê-lo furtivamente ou 

caído em insolvência – não servindo para tanto a mera existência de 

processos judiciais e protestos –, tenha passado a alienar os bens que 

possui, contrair dívidas extraordinárias, pôr os seus bens em nome de 

terceiros, cometer outro qualquer artifício fraudulento, de forma concreta 

ou tentada, a fim de frustrar a execução ou lesar credores, ou, ainda, em 

relação aos seus bens de raiz, aliená-los, hipotecá-los, ou gravá-los de 

qualquer outra forma, sem ficar com algum livre e desembargado 

equivalente às suas dívidas. Do mesmo modo, não foi possível verificar o 

perigo de dano, uma vez que o executado, após a citação da parte 

executada e eventual renitência dela, poderá promover a constrição de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do seu crédito, inclusive, a 

de ativos financeiros através do sistema Bacenjud, ou outras medidas de 

natureza coercitiva que entender pertinentes e forem cabíveis na espécie. 

Assim, não preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, 

a liminar requestada não comporta deferimento, eis que não evidenciados 

a probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante do exposto, INDEFIRO 

a tutela provisória de urgência vindicada. Cite-se a parte executada para 

pagar a dívida, acrescida dos honorários advocatícios fixados em 10% 

(dez por cento), sendo estes reduzidos pela metade no caso de 

satisfação integral do crédito exequendo, no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, sob pena de penhora e avaliação pelo Oficial de 

Justiça de tantos bens quantos bastem para a garantia do Juízo da 

execução, mediante a lavratura do respectivo auto (NCPC, 85, § 1º, 827, § 

1º, e 829, § 1º). Consigne-se no mandado que a parte executada poderá 

opor-se à execução por meio de embargos, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado este na forma do artigo 231 do NCPC, bem como, poderá, ainda, 

reconhecendo o crédito exequendo e comprovando o depósito de trinta 

por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, 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 (NCPC, 914, 915 e 916). Às providências. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 

131.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010991-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010991-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIBERTY SEGUROS S/A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 05/02/2019, às 08h00 – Conciliação 01, a 

ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036765-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036765-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 19/02/2019, às 

8h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009253-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009253-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 04/02/2019, às 08h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009724-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DANILO CARDOSO DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(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/AUTORA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034338-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO SIBIE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(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) 
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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: 1020494-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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 manifestarem sobre o laudo pericial 

id 15618972, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026533-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE MARIA DA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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 REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais uma vez que o deposito constante nos autos não foi 

possível vincular, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019777-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO ANTONIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027602-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUZEMAR FATIMA LOPES SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA OAB - MT20539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (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 IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029662-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMAT TRANSPORTE DE CARGAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARCIO VAREIRO OAB - MT15287-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARYSSA RODRIGUES EVANGELISTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029662-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TEMPERMAT TRANSPORTE DE CARGAS LTDA RÉU: LARYSSA 

RODRIGUES EVANGELISTA 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 19/02/2019, às 10h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 29 de Outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027930-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE FATIMA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (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 IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028779-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA MOREIRA DA SILVA (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 

16371763, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025916-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENELIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021253-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT0007215A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015605-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE CARVALHO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037885-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSIAS CESAR PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1037885-95.2018.8.11.0041 JUSIAS 

CESAR PEREIRA BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 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 25/01/2019, às 08h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023493-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

U. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT20709/E (ADVOGADO(A))

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT0015967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

VANESSA DE SOUZA SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023493-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

UIARA SIQUEIRA AMORIM RÉU: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 19/02/2019, às 09h30, 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). CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, 

nos termos do art. 98 do CPC e antevendo a relação consumerista entre 

as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 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))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA KLEIN SIMON OAB - MT18781/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA GEVEZIER PODOLAN OAB - MT6581/O-O (ADVOGADO(A))

SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA OAB - 

MT0015906A-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA TOLEDO ARAUJO OAB - MT22012/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (RÉU)

CONSTRUTORA PALEARE LTDA (RÉU)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Id(s). 16386424 e 

16386426, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018884-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZETE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

M A NUNES DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018884-27.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA ELIZETE DA SILVA RÉU: VIA VAREJO S/A, M A NUNES DE 

OLIVEIRA - ME MARIA ELIZETE DA SILVA, qualificada no processo em 

epígrafe, ingressou com a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇAO POR DANOS 

MORAIS em desfavor de VIA VAREJO S/A (PONTO FRIO) e MA NUNES DE 

OLIVEIRA - ME, também identificado no processo. Conta que ao tentar 

adquirir um aparelho de celular na loja HAVAN teve seu crédito negado, 

em virtude de seu nome estar restrito no rol de mal pagadores. Ao 

averiguar a situação, tomou conhecimento de que a segunda ré negativou 

seu nome em função de um débito no valor de R$1.567,74 (mil quinhentos 

e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), com vencimento em 

31/05/2017. Em contato com a segunda requerida, foi informada que a 

empresa realiza cobranças e teve o crédito cedido pela empresa Ponto 

Frio. A autora alega que desconhece tal débito e que a única relação 

existente entre ela e a segunda requerida refere-se a uma ação 

declaratória de inexistência de débito, na qual sagrou-se vencedora 

(processo n. 8035123-78.2016.8.11.001). Por esta razão, postula pela 

concessão da tutela antecipada, de modo a determinar que a Requerida 

retire seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Decido. No que dispõe 

o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do 

referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado 

ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da 

tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, tais 

como cópia da sentença declaratória de inexistência do débito já 

transitada em julgado (Id. 13920239) e o extrato atualizado do SPC/Serasa 

(Id. 14064610). O perigo de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará 

privada de realizar financiamentos e outras transações comerciais. Por 

outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente à inclusão. 

Por fim, entendo desnecessária a prestação de caução. Ante o exposto, 

com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência para determinar ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, a exclusão do nome da parte Requerente dos seus bancos de 

dados, tão somente em relação ao débito oriundo da empresa “ MA NUNES 

DE OLIVEIRA ME”, no prazo de 5 (cinco) dias. Outrossim, determino, ainda, 

a intimação da parte Requerida para que se abstenha, até decisão final 

nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de cobrar e reenviar o 

nome da Requerente para quaisquer bancos de dados em razão do débito 

discutido nestes autos. Para o caso de não cumprimento da determinação 

por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 04 

de fevereiro de 2018, às 08:30h – Sala: Conciliação 07, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de outubro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007048-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - 028.473.811-55 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PEDRO BRANDAO LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Id(s). 16387698 e 

16387696, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012037-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012037-09.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS REQUERIDO: LOJAS 

AVENIDA LTDA Recebo a emenda da petição inicial. Tendo em vista que o 

réu já apresentou contestação em ID 13632909, considere-se citado 

desde a data da apresentação, intime-se as partes para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 04/02/2019, às 

10h, 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). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. 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. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1037963-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037963-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAMIR DOS SANTOS OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 20/02/2019, às 09h36, 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). CONCEDO à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, data registrada pelo sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1037226-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DAUFENBACH OAB - MT0005325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URBENER URBANIZACAO E ENERGIA S.A. (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1014518-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PARENTE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014518-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SELMA PARENTE AGUIAR RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de novo pedido de 

restabelecimento de energia na unidade consumidora da residência da 

autora (ID n. 16323104). O imbróglio já se arrasta há algum tempo e até a 

presente data a ré tem criado resistência em cumprir a ordem judicial, 

demonstrando total desrespeito. Ante o exposto, determino que a ré 

restabeleça o serviço de energia elétrica na unidade consumidora da 

autora, no prazo de 24h, majorando a multa para o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). Advirto que em caso de desobediência da ré adotarei 

medidas mais severas visando dar efetivo cumprimento à ordem judicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015594-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCY DE ARRUDA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT0018288A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON DE ALMEIDA FRANCA E SILVA (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 fornecer o endereço da parte 

requerida, para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038339-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CAMPOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SB GRAFICA E EDITORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038339-75.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAURICIO DE CAMPOS TEIXEIRA REQUERIDO: SB GRAFICA 

E EDITORA LTDA A parte autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

CPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando 

a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites, carteira de trabalho e/ou 

declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038600-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038600-40.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA EXECUTADO: SILVANA DIAS DA 

SILVA Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos a frente do cheque 

de ID 16343735. Advirto ao autor que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Ademais, defiro o pedido de parcelamento das custas 

processuais em 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas, com fulcro no 

art. 468 da CNGC, em seus §§ 6º e 7º, incidindo sobre elas correção 

monetária segundo o índice INPC, devendo a primeira prestação ser paga 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição 

(art. 290 do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. EMERSON 
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LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038487-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA MECANICA DEL RIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FELIPE DEL RIO SANTOS OAB - MG90984 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038487-86.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: INDUSTRIA MECANICA DEL RIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

JOSUE RODRIGUES DA SILVA Cumpra-se com conforme deprecado, 

servindo a cópia da presente de mandado. Após o cumprimento, 

observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com 

nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038736-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE FABRICACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038736-37.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: CENTRO OESTE 

FABRICACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: 

i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034685-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CANDIDO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAJM & COSTA LTDA (REQUERIDO)

LEONCIO NAJME (REQUERIDO)

ELENICE ANTÔNIA NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034685-80.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE CANDIDO DA COSTA REQUERIDO: NAJM & COSTA 

LTDA, LEONCIO NAJME, ELENICE ANTÔNIA NETO Intime-se o advogado da 

parte autora, para que em 15 (quinze) dias, junte os documentos faltantes 

da carta precatória para seu efetivo cumprimento. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de 

outubro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038333-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA MARIA DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

ADELAR LUIZ DE LIMA (EXECUTADO)

LUANA MARIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038333-68.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI EXECUTADO: LUANA MARIA 

DE OLIVEIRA - ME, LUANA MARIA DE OLIVEIRA, ADELAR LUIZ DE LIMA 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025592-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BERNARDETE MIRANDA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025592-30.2017.8.11.0041. 

DEPRECANTE: WEBJET LINHAS AEREAS S.A. DEPRECADO: MARIA 

BERNARDETE MIRANDA Defiro o pedido e concedo o prazo de 05(cinco) 

dias para juntada de documentos. Uma vez que a parte autora não foi 

localizada no endereço declinado as fls. 127, devolva-se a missiva com as 

devidas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011921-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011921-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 04/02/2019, às 8h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 
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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. 

Proceda-se com a retificação do polo ativo fazendo constar o nome 

indicado no ID 14208266. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1036343-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANISE DOMINGAS FLANOFA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINO FRANCISCO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036343-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOANISE DOMINGAS FLANOFA RÉU: JUSTINO FRANCISCO DA SILVA 

Citem-se e intime-se a parte requerida e todos confinantes, na forma do 

art. 246, § 3º, CPC/2015, e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, dos 

réus e interessados ausentes, incertos e desconhecidos (CPC, arts. 246, 

§3º, e 257, III), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

23/01/2019, às 9h52, 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). Intimem-se, pela via postal, com aviso de recebimento (AR), a União, 

o Estado e o Município para manifestarem eventual interesse na causa, 

encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram. Após, vistas ao Ministério Público, nos termos do art. 279 do 

CPC/2015. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, 

nos termos do art. 98 do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 895601 Nr: 26809-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA ADÃO

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - OAB:12540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT, Fernanda Alves Cardoso - OAB:9.494, GISELA 

ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 450690-1/2018 no 

valor de R$ 9.294,72.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 353409 Nr: 23869-08.2008.811.0041

 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: JOÃO COSTA MOURA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCI HELENA SOUZA SILVA, RICARDO DA 

SILVA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ALMEIDA SILVA - 

OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCI HELENA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:5024/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 Defiro o pedido de fls. 889/891.

Arquivem-se os autos com as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 749641 Nr: 1063-37.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO DIAVAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID GUILHERME BRITO 

CORREA - OAB:MT 12351, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, 

GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/PR 59659

 Intime-se a parte autora para manifestação quanto a concordânca do réu 

em relação ao desentranhamento dos documentos a ser periciado (fl. 663 

e 664), bem como se insiste na realização da perícia, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 No tocante ao pedido de oitiva de testemunha entendo por bem realizar 

eventual audiência instrutória após a perícia.

 Por fim, não há falar em recolhimento de custas e despesas processuais 

iniciais, ao passo que os efeitos da revogação da justiça gratuita são ex 

nunc, consoante asseverado na decisão de fls. 627/628.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 701135 Nr: 35757-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO 2005 LTDA - ME, JOSE 

MARCOS DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11166/MT, JOSÉ 

CARLOS MENEGATTI - OAB:12029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:8062/MT

 Conforme decidido em fl. 162, expeça-se novamente mandado de 

penhora em bens que guarnecem estabelecimento comercial do 

executado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1165700 Nr: 38250-40.2016.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: COMPLEX TECNOLOGIA LTDA, MANOEL PADILHA DA 

CUNHA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS 

MOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO AUGUSTO BASILIO - 

OAB:28.970 OAB/DF

 Proceda-se com a juntada dos documentos apresentados em audiência.

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.: 1018521 Nr: 31182-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA, IPIRANGA PRODUTOS DE 

PETRÓLEO S/A, AM/PM COMBUESTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, MARLENE 

NAZARIO CHAPARRO

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

OAB:5.477-MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662, 

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:OABMT 10524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 Cuida-se de pedido de adjudicação formulado às fls. 826/827.

Em relação ao executado José Fernando Chaparro, apesar de o AR ter 

sido devolvido negativo (fl. 822), infere-se que foi intimado via DJe na 

pessoa do seu advogado, reputando-se válida nos termos do art. 876, 

§1º, I, do CPC.

No tocante aos executados Nosso Posto Combustíveis e Lubrificantes 

Ltda e Nazário Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, por meio da 

decisão de fls. 639/640 foi homologada a desistência da execução em 

relação aos mesmos.

Por sua vez, foram intimadas a executada Marlene Nazário Chaparro (fls. 

823/824) e os credores hipotecários Ipiranga Produtos de Petróleo S/A (fl. 

820) e AM/PM Combustíveis Ltda (fl. 821).

Também foi intimado o interessado Banco Bradesco S/A (fl. 819).

 Assim, deverá a Sra. Gestora Judiciária certificar se decorreu o prazo de 

5 (cinco) dias sem impugnação.

Se positivo, defiro o pedido de adjudicação do bem penhorado à fl. 532 

(Apartamento n. 13. Edifício San Sebastian, Res. Santa Mônica Park, 

Várzea Grande, Mat. 5202 – 1º RGI de Várzea Grande), pelo valor da 

avaliação de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) – fl. 545/550.

 Após a quitação do imposto de transmissão (art. 877, §2º, CPC), lavre-se 

o auto de adjudicação, encaminhando para assinatura.

 Uma vez assinada o auto de adjudicação, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

interessado deverá providenciar o necessário para a expedição de carta 

de adjudicação, indicando as cópias para formação do instrumento e o 

recolhimento das custas de expedição.

Em seguida, feitas as conferências necessárias pela Serventia, o que 

deverá ser certificado, expeça-se carta de adjudicação.

Considerando que houve pedido expresso de imissão de posse, autorizo a 

expedição de mandado.

 No mais, caso o valor do crédito seja superior ao valor do bem 

adjudicado, deverá o exequente providenciar a elaboração de novos 

cálculos, prosseguindo a execução pelo saldo remanescente, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 954682 Nr: 2439-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DOS SANTOS PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO LUIS ARRUDA BASTOS - 

OAB:19862/O, CLAUDISON RODRIGUES - OAB:9901/MT, LETICIA DA 

COSTA ELIAS - OAB:23120/O, MARIA MADALENA CERQUEIRA DE 

SOUZA - OAB:22924/O, MARLOS RAPHAEL CAMARGO SILVA - 

OAB:23105/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780, VALKIRYA CAMELLO LOPES - OAB:15157

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 450673-1/2018 no 

valor de R$ 18.642,52.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1072126 Nr: 56264-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDA PINTO, MÁRCIO AUGUSTO 

FERNANDES TORTORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT, RODRIGO ROCHA DE SOUZA - OAB:191.701/SP, 

WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - OAB:163524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marden Elvis Fernandes 

Tortorelli - OAB:4313/MT, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT

 Intimem-se as partes para manifestação acerca do cálculo de fls. 

293/299/verso, no prazo em comum de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se com urgência em face da prioridade legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1023011 Nr: 33410-21.2015.811.0041

 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: BRUNO SIMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA, IRENE 

ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA IZABEL DA ROCHA - 

OAB:OAB/PE 32.724, PAULO SEGIO DAUFENBACH - OAB:5325

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

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

6.199

 Homologo a desistência da testemunha Marcelo Maurinho de Azevedo.

No que tange a testemunha Jorge Pires de Miranda ante o não 

recolhimento da diligência e tendo em vista a desistência pela parte autora, 

dispenso a oitiva da referida testemunha.

No que tange a testemunha Helcio Botelho, nos termos da súmula 273 do 

STJ o douto advogado é intimado apenas da expedição da precatória e 

não da data da audiência. No entanto, não há registros de que os doutos 

advogados tenham sidos intimados pelo juízo deprecato via diário de 

justiça, o que se reputa indispensável.

Dessa forma, defiro o pedido formulado pelo advogado da parte requerida 

e determino a expedição de nova carta precatória para inquirição da 

testemunha Helcio Botelho (fls. 91), devendo ser efetuado o preparo e a 

comprovação de distribuição no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 998703 Nr: 22900-46.2015.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILZA BRASILIANA DA COSTA FERREIRA

 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 ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 450672-3/2018 no 

valor de R$ 3.250,27 e alvará nº 450669-3/2018 no valor de R$ 1.109,67.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1036343-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANISE DOMINGAS FLANOFA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINO FRANCISCO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO PROCESSO n. 1036343-42.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$10,000.00 ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) 

POLO ATIVO: Nome: JOANISE DOMINGAS FLANOFA Endereço: AVENIDA 

BRASIL, 02, QUADRA 03, RIBEIRÃO DA PONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78040-405 POLO PASSIVO:JUSTINO FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, 

viúvo, comerciante, inscrito no CPF/MF sob nº 004.912.501-00, RG nº 

065.772 SSP/MT , ENDEREÇO INCERTO E NÃO SABIDO, POCONÉ - MT - 

CEP: 78175-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

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 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, 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 mandado. 

RESUMO DA INICIAL:Há mais de 20 (vinte) anos, isto é, desde 1997, a 

posse sobre o imóvel da Requerente, localizado na Avenida Brasil - Lote 

02 Quadra 03 - Bairro Ribeirão da Ponte - Cuiabá-MT, com área de 561,01 

m² (quinhentos e sessenta e um metros quadrados e um centímetro 

quadrado) consoante planta e memoriais descritivos anexos, vem sendo 

mantida de forma mansa, pacífica e ininterrupta. A posse anterior era 

mantida pela Igreja Cristã Evangélica do Brasil, haja vista ter adquirido o 

imóvel da Sra. Elzira Cavalcante da Silva, em 03 de março de 1997, 

conforme comprova Contrato de Compra e Venda em anexo. O referido 

imóvel, que está registrado sob a matrícula nº 152 – Livro nº3-E – Folha nº 

039, junto ao 2º Serviço Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da 

Comarca de Cuiabá/MT, sendo que no referido imóvel, a Requerente 

construiu sua residência. A posse da Requerente ultrapassa o lapso 

temporal previsto no artigo 1.238 do Código Civil e sempre foi exercida de 

forma mansa, pacífica, ininterrupta e de boa-fé, o que a legitima a 

promover a presente ação de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO: 

Citem-se e intime-se a parte requerida e todos confinantes, na forma do 

art. 246, § 3º, CPC/2015, e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, dos 

réus e interessados ausentes, incertos e desconhecidos (CPC, arts. 246, 

§3º, e 257, III), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

23/01/2019, às 9h52, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ROSANGELA GOMES BEZERRA, digitei. CUIABÁ, 7 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018020-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENCO RODRIGUES DE MATTOS (REQUERENTE)

ALBERTINA PEDROSO DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO SCHMIDT OAB - RS79068 (ADVOGADO(A))

LAIR PEREIRA MARTINS OAB - RS31269 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VIANNA (REQUERIDO)

DAIANA VIANNA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE ANDRADE DIAS OAB - RS60577 (ADVOGADO(A))

PATRICIA KELLER CIECHOWICZ OAB - RS70112 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018020-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LORENCO RODRIGUES DE MATTOS, ALBERTINA PEDROSO DE MATTOS 

REQUERIDO: MARCIO VIANNA, DAIANA VIANNA Considerando que a 

parte requerida não foi encontrada (certidão de ID 16033840) e a parte 

autora manteve-se inerte, devolva-se a presente à Comarca de origem 

para as providências cabíveis, procedendo com as baixas de praxe. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037846-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO IFRAN SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037846-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. RÉU: SERGIO IFRAN 

SOARES Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA INCIDENTAL ajuizada por PRIME 

INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, em desfavor de SERGIO 

IFRAN SOARES. Para tanto, aduz a parte requerente que em 13/09/2011, a 

parte requerida celebrou Contrato de Financiamento Bancário com a Caixa 

Econômica Federal, figurando a autora como interveniente 

garantidora/fiadora deste instrumento. Ocorre que a parte requerida não 

cuidou de arcar com os referidos encargos, fato que gerou o débito 

automático na conta bancária de titularidade da Autora, por se tratar de 

fiadora do Contrato de Financiamento. Menciona que os valores 

referem-se às parcelas denominadas IN – Juros de Evolução de Obra que, 

devidamente atualizados perfazem o montante de R$ 14.863,97 (quatorze 

mil e oitocentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos). 

Assim, pretende em sede de tutela de urgência o deferimento para que 

seja determinada a indisponibilidade dos direitos decorrentes do contrato 

de financiamento do imóvel indicado na inicial. Com a inicial vieram os 

documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar, frente à ausência dos requisitos da medida 

pretendida. A despeito das razões veiculadas na inicial tenho que não 

ficou demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito 

invocado, máxime se levar em conta tratar-se de informações unilaterais, 

além de cuidar de matéria atinente ao mérito, sendo prudente aguardar o 

contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a 

respeito da questão. Registro que a parte autora trouxe um extrato em que 

não é possível verificar os descontos específicos em relação ao réu. 

Ademais, verifico a ausência do perigo de dano, ao passo que os 

descontos estão sendo realizados desde 2014 (ID n. 16235253) e 

somente agora vem em juízo rogando providências. Assim, ausente um 

dos requisitos, o indeferimento do pedido de tutela de urgência se impõe. 

Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE 

URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. A prova apresentada pela 

parte autora não possui 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. Cuiabá – MT, 6 de novembro de 

2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037849-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELE APARECIDA DE OLIVEIRA (RÉU)

RODRIGO CEZAR BASTOS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037849-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. RÉU: RODRIGO CEZAR 

BASTOS, GRAZIELE APARECIDA DE OLIVEIRA Cuida-se de AÇÃO 

MONITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

INCIDENTAL ajuizada por PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

LTDA, em desfavor de RODRIGO CESAR BASTOS e GRAZIELE 

APARECIDA DE OLIVEIRA BASTOS. Para tanto, aduz a parte requerente 

que em 26/02/2014, a parte requerida celebrou Contrato de Financiamento 

Bancário com a Caixa Econômica Federal, figurando a autora como 

interveniente garantidora/fiadora deste instrumento. Ocorre que a parte 

requerida não cuidou de arcar com os referidos encargos, fato que gerou 

o débito automático na conta bancária de titularidade da Autora, por se 

tratar de fiadora do Contrato de Financiamento. Menciona que os valores 

referem-se às parcelas denominadas IN – Juros de Evolução de Obra que, 

devidamente atualizados perfazem o montante de R$ 9.655,53 (nove mil 

seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). Assim, 

pretende em sede de tutela de urgência o deferimento para que seja 

determinada a indisponibilidade dos direitos decorrentes do contrato de 

financiamento do imóvel indicado na inicial. Com a inicial vieram os 

documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar, frente à ausência dos requisitos da medida 

pretendida. A despeito das razões veiculadas na inicial tenho que não 

ficou demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito 

invocado, máxime se levar em conta tratar-se de informações unilaterais, 

além de cuidar de matéria atinente ao mérito, sendo prudente aguardar o 

contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a 

respeito da questão. Registro que a parte autora trouxe um extrato em que 

não é possível verificar os descontos específicos em relação aos réus. 

Ademais, verifico a ausência do perigo de dano, ao passo que os 

descontos estão sendo realizados desde 2015 (ID n. 16235766) e 

somente agora vem em juízo rogando providências. Assim, ausente um 

dos requisitos, o indeferimento do pedido de tutela de urgência se impõe. 

Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE 

URGÊNCIA por ausência dos requisitos legais. A prova apresentada pela 

parte autora não possui 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). 

Conste 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 – MT, 6 de novembro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018967-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEI NAZARIO CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018967-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZULEI NAZARIO CANDIDO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A parte autora alega que a fatura emitida 

no mês de setembro de 2018 também acusa consumo exorbitante (ID n. 

16343388). Sustenta que já havia decisão anterior em que foi deferida a 

extensão da liminar para as faturas vincendas que viessem a cobrar 

acima da média de consumo de R$ 192,55 (cento e noventa e dois reais e 

cinquenta e cinco centavos), obtida com base nas três últimas faturas que 

antecedem os consumos combatidos. Assim, tem-se que a parte ré não 

poderia ter interrompido o serviço de energia, pois é visível que a fatura do 

mês de 09/2018 (R$ 796,56) veio cobrando acima da média, razão pela 

qual estendo os efeitos da liminar determinando que a reclamada 

RESTABELEÇA o fornecimento de água na UC n. 6/254511-9, no prazo de 

24h (vinte e quatro horas). Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da Requerida, imponho a multa diária de R$ 

1.000,00 (cem reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos 

termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Esta 

decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas 

vencidas com valores dentro da normalidade e pendentes de pagamento e 

nem para outras hipóteses em que é permitida a suspensão do 

fornecimento de energia. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 7 de novembro 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032774-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CARLA HERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032774-67.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANA CARLA HERNANDES RÉU: AGUAS CUIABA S.A No ID n. 

16263967 a parte autora informa o descumprimento da liminar, haja vista a 

parte ré ter suspendido o fornecimento de água em face da inadimplência 

das faturas de R$ 807,24, R$ 838,76 e R$ 607,58, com vencimentos em 

13/09/2018, 15/10/2018 e 13/11/2018 respectivamente. Pois bem. Em tese 

não houve o descumprimento da liminar, pois o impedimento de suspensão 

era referente às faturas com vencimentos em 14/08/2017 (R$ 924,95) e 

13/09/2017 (R$ 1.587,35), ou seja, não incluindo as faturas vincendas. No 

entanto, tendo em vista o descompasso das novas faturas, estendo os 

efeitos da liminar determinando que a reclamada RESTABELEÇA o 

fornecimento de água na UC n. 12856-2, no prazo de 24h (vinte e quatro 

horas). Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c 

artigo 537, do CPC/2015. Esta decisão não tem efeitos para o caso de 

existência de outras faturas vencidas com valores dentro da normalidade 

e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que é 

permitida a suspensão do fornecimento de energia. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 7 de novembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016752-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LEMOS EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016752-31.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

THIAGO LEMOS EVANGELISTA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Thiago Lemos Evangelista move em desfavor 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito ID 13743883. 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, 

intime-se a parte autora para apresentar os dados bancários, no prazo de 

02 (dois) dias, a fim de ser expedido alvará. Transitado em julgado 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012896-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARQUES ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012896-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANA MARQUES ALBUQUERQUE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Adriana Marques Albuquerque, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 06/01/2018, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 14408076. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência 

de pedido administrativo. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 14408076. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 06/01/2018. Verifico que em 

sede de Audiência de Conciliação já foi produzido laudo médico de ID 

14408076, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 
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eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

13175964. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 06/01/2018. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 13175963), bem como laudo pericial (ID 14408076). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 06/01/2018, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 14408076, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé esquerdo com repercussão avaliada em 25% 

(vinte e cinco por cento) de 50% (cinquenta por cento), calculada em 

12.50% (doze ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos pés, o percentual incidente é de 50% (cinquenta por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 25% (vinte e cinco por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que 

a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do 

evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 06/01/2018 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001168-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO MERLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1001168-84.2018.8.11.0041 AUTOR: 

ANTONIO FERNANDO MERLINI REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 15264049. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003350-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO BERTSON DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003350-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARTINHO BERTSON DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Martinho Bertson do Nascimento, em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação 

da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 30/03/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 13887180. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de 

pedido administrativo. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 13887180. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 30/03/2016. Verifico que já em 

sede de Audiência de Conciliação foi produzido laudo médico de ID 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 39 de 509



13887180, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 11830703 

e sua recusa de ID 12675338. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente 

receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 30/03/2016. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 11759429), bem como laudo pericial (ID 13887180). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 30/03/2016, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13887180, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos ombros, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), resulta a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 30/03/2016 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada em sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021225-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NEVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021225-60.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON NEVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Anderson Cristiano Neves Araujo, menor impúbere neste ato 

representado por seu genitor Anderson Neves da Silva, em face de Porto 

Seguro CIA de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 19/02/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 10920070. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, da falta de 

interesse de agir, do principio da causalidade e a sucumbência autoral, da 

ausência de documentos e comprovante de residência em nome de 

terceiros. No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que 

também não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional 

ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia 

judicial foi colacionada ao ID 13956720. Manifestaram-se as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 19/02/2017. Verifico que já foi produzido laudo médico de ID 

13956720, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 
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prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Tendo em vista que o fato ocorreu em 2013, aplicam-se 

as regras de transição previstas no julgamento do RE 631.240, assim a 

resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC. Por isso, rejeito a preliminar mencionada. IV - Da ausência 

de documentos essenciais á regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 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’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada a 

CNH do requerente que também contém os demais documentos RG E CPF, 

por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 19/02/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 8771893), bem como laudo pericial (ID 13956720). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 19/02/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13956720, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior esquerdo com repercussão 

avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), 

calculada em 17,5% (dezessete e meio por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos membros superiores, o percentual incidente é de 

70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado 

consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 25% (vinte e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a 

quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo 

vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária a partir da data do sinistro em 19/02/2017 (Súmula 43 do STJ). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036554-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FLORENTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036554-78.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do art. 321, parágrafo único do NCPC, intime-se a autora para, no 

prazo de 15 dias, adequar sua inicial à nova sistemática processual em 

vigor e esclarecer os fatos, devendo relatar como ocorreu o acidente, 

qual o tipo e o local da fratura, sob pena de indeferimento (artigos 319, 

320, 321, parágrafo único, NCPC). Cuiabá, 6 de novembro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038128-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA RODRIGUES DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038128-39.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante do 

pedido formulado no processo de origem, declaro este Juízo incompetente 

para o cumprimento desta Carta Precatória. Assim, determino sua 

redistribuição para a 1ª Vara de Infância e Juventude de Cuiabá. 

Cumpra-se. Cuiabá, 6 de novembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 
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CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038007-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO MORASKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZIE AUREO PYDD OAB - RS88327 (ADVOGADO(A))

PRISCILA ANGELA VICENTINI OAB - RS89751 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038007-11.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

conforme deprecado. Após o cumprimento, devolva-se ao Juízo de 

origem. Expeça-se o necessário. Cuiabá, 7 de novembro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037648-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRO DE LIMA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SPADA ALIBERTI OAB - SC18539 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON TRENTIN COITINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037648-61.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que não há 

decisão concedendo os benefícios da justiça gratuita à parte autora, 

tampouco comprovação do recolhimento das Custas Judiciais e Taxa 

Judiciária. Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou 

apresentar as guias de custas de distribuição devidamente recolhidas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução. Deverá ainda, em igual 

prazo apresentar nos autos o comprovante de pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça. Apresentado o documento nos termos acima, 

cumpra-se conforme deprecado e, após, devolva-se à Comarca de 

origem. 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. Cumpra-se. Cuiabá, 7 de novembro de 2018. ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012416-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIZENANDO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012416-47.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 05/02/2019 às 12:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

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

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

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

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

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036803-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOABES OLIVEIRA HELIODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036803-29.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do art. 321, parágrafo único do NCPC, intime-se a autora para, no 

prazo de 15 dias, adequar sua inicial à nova sistemática processual em 

vigor e esclarecer os fatos, devendo relatar como ocorreu o acidente, 

qual o tipo e o local da fratura, sob pena de indeferimento (artigos 319, 

320, 321, parágrafo único, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 7 de novembro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036641-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA BATISTA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036641-34.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar a petição inicial e promover a ordenação dos 

documentos, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e extinção. 

Cuiabá, 7 de novembro 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.: 916528 Nr: 41123-81.2014.811.0041

 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: OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALL SYSTEM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

ME, BANCO ITAÚ S/A

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

15.425, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO 

- OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A, THIAGO MOREDO RUIZ - OAB:216108/SP

 Certifico, que ante a atualização do cadastro de procuradores, impulsiono 

o feito com a finalidade de reenviar o referido despacho para nova 

publicação, cujo teor transcrevo: "Intimem-se as partes para ratificação do 

acordo de p. 305/307, eis que é cópia, em 05 (cinco) dias. No mesmo 

prazo deverá a parte exequente se manifestar sobre a petição de p. 
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301/304..."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 868099 Nr: 8037-22.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDINO CASTRO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:OAB/MT 16.237, RAFAEL SILVA DO AMARAL - OAB:16.388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES CUNHA - 

OAB:15.600

 Processo n° 8037-22.2014.811.0041

Código: 868099

Vistos e etc.

 Como o autor e beneficiário da justiça gratuita (p.66) a sua cota-parte dos 

honorários periciais será paga ao final da demanda pala parte vencida. 

Caso o feito seja julgado improcedente, o Estado de Mato Grosso arcará 

com a cota-parte do autor.

Requisite-se ao perito nomeado, via e-mail funcional ou telefone, data para 

a realização da pericia deferida.

Em seguida, dê ciência às partes quanto ao inicio dos trabalhos periciais.

Defiro o levantamento dos honorários periciais já depositados em favor do 

perito, para o inicio dos trabalhos periciais, e caso haja a improcedência 

dos pedidos iniciais, defiro desde já, a expedição de certidão de crédito 

referente ao saldo remanescente dos honorários devidos pelo autor.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 06 de novembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 725042 Nr: 20736-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUIZIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISVALDO MENDES RAMOS - 

OAB:19.438/MT

 Corrijo o erro material constante da sentença de p. 70/71, a fim de 

determinar a expedição de ofício ao Banco Itaú.

Cumprida a determinação, remetam-se os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1125750 Nr: 21239-95.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEISE DE ARRUDA SALA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO. - OAB:7.725

 Juntem-se a carta de preposição. Intime-se a autora para manifestar 

sobre a proposta de acordo, em 15 dias. As partes estão devidamente 

representadas e não há preliminares, razão pela qual declaro o feito 

saneado. Em atenção ao disposto no art. 357, inc. II do CPC, fixo como 

ponto controvertido a legalidade do T.O.I n.º 13881532 que originou o auto 

de infração da multa de R$1.717,40. Quanto ao ônus da prova, em sendo 

relação de consumo, cabe à ré comprovar a legalidade das cobranças 

efetuadas. (art. 357, inc. III do CPC). Defiro a prova oral requerida pela ré, 

consistente no depoimento pessoal da autora e testemunhas. Designo o 

dia 26 de fevereiro de 2019, às 14:00 horas para a audiência de instrução 

e julgamento. A ré deverá arrolar as suas testemunhas no prazo de 15 

dias, bem como promover as respectivas intimações. Intime-se a autora 

para vir a depor, sob pena de confissão. Saem os presentes intimados”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1082717 Nr: 2803-88.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE BRUNO SANTIAGO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL S/A - 

CAB CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 

OAB/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls.214/279, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 934523 Nr: 51727-04.2014.811.0041

 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: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB/MT 17.826 - OAB:

 JUIZADOS ESPECIAIS. CIVIL. ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE 

RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 503, DO CPC. NÃO 

CONHECIMENTO. EXTINÇÃO. 1. Em face do cumprimento voluntário da 

obrigação imposto na sentença vergastada, consoante noticiado pelos 

documentos encartados aos autos a ordem 19, resta prejudicado o 

recurso interposto, face a preclusão lógica. 2. Esse o entendimento do 

STJ em reiterados julgamentos: “A parte recorrente que cumprir a 

obrigação, fez desaparecer o interesse processual do recurso, o que 

impede seu conhecimento.” (STJ-2ª T., REsp. 8.843-SP, Rel. Min. José de 

Jesus Filho, j. 28.8.1991, não conheceram, v. Unânime. DJU 23.9.91, pág. 

13.069) 3. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios e 

jurídicos fundamentos. (TJ-AP - RI: 00612680920148030001 AP, Relator: 

REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 03/11/2015, 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS) Assim, NÃO CONHEÇO 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sobre o pedido de levantamento do 

valor depositado, diga a ré em cinco dias. Diante da interposição dos 

Recursos de Apelação, intimem-se a parte apelada para apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de novembro de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 757370 Nr: 9543-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGJ COMERCIO DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV GAZETA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT

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

OAB:OAB/MT 3213

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 896157 Nr: 27115-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO EMANUEL KONERAT MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VITOR MACHADO - 

OAB:286.047/SP, ERICA VALENTE FERREIRA DE SOUZA - OAB:251.463, 

GUSTAVO SÍRIO DO NASCIMENTO - OAB:258.732/SP, HÉLIO 

GARDENAL CABRERA - OAB:102529, HENRY PAULO ZANOTTO - 

OAB:209898, LUIZ AMAURI BORGHI JÚNIOR - OAB:SP/277.279

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte exequente para se manifestar 

sobre a correspondência devolvida, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 828670 Nr: 34525-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MARTINS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a certidão do Oficial de Justiça de fl. 92, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 917958 Nr: 42040-03.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZITA DE FREITAS PIEDADE, WALESKA DE FREITAS 

PIEDADE, VERONIKA DE FREITAS PIEDADE, AMCP, ISIS BEL GAMES 

COENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT

 manifestado a p. 237 e não impugnou o valor apresentado pelo perito, 

tem-se que ocorreu a preclusão. Nesse sentido a jurisprudência do 

STJ:PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NULIDADE. ALEGAÇÃO NO PRIMEIRO 

MOMENTO OPORTUNO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. (...) Porém, esta 

Corte firmou compreensão segundo a qual a nulidade do processo 

decorrente da não intimação da parte, deve ser alegada no primeiro 

momento oportuno para manifestação, sob pena de ocorrência da 

preclusão temporal. A propósito: REsp 1.336.340/PE, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 03/10/2012; AgRg no REsp 1.236.113/PB, 

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 09/09/2011. 3. Agravo 

interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1487686 PE 2014/0263717-1, 

Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/04/2018, 

T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018)Assim, como o 

réu não se manifestou nos autos quanto aos honorários cobrados pelo 

perito no primeiro momento, reconheço a ocorrência da preclusão e 

consequentemente, INDEFIRO o pedido de p. 238/239.Considerando o 

lapso temporal entre o pedido de p. 237e o presente, INDEFIRO a dilação 

de prazo requerido.Não havendo impugnação em tempo hábil quanto aos 

honorários pleiteados pelo perito a p. 230/232, homologo o valor requerido 

a titulo de honorários periciais.Intime-se o réu para depositar o valor dos 

honorários periciais no prazo previsto da decisão de p. 222, sob pena de 

preclusão da prova.Cumpra-se com urgência. Processo incluso na Meta 

02/2018 do CNJ.Expeça-se o necessário.Cuiabá, 06 de novembro de 

2018.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1146462 Nr: 30218-46.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SALVADOR DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A

 Ademais, a decisão embargada não contém nenhuma omissão, 

contradição e/ou obscuridade pretendendo o embargante a sua reforma, 

sendo esta via inadequada à sua pretensão. Assim, NÃO CONHEÇO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.Cumpra-se integralmente a decisão de 

p.139.Cuiabá, 06 de novembro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 916232 Nr: 40943-65.2014.811.0041

 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: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR PRADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA VIANNA 

STABILE - OAB:16821/MT, JULIANA VETTORI SANTAMARIA - 

OAB:14.877/MT, NATÁLIA CORRÊA PUGA DA SILVA - OAB:24.584 

OAB/MT

 “Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

julgo improcedentes os embargos monitórios e constituo de pleno direito 

em título executivo judicial a dívida ora cobrada e oriunda do 

inadimplemento do cheque n. 000153, agência/cooperativa 2301, conta 

0000052094, Banco Unicred, emitido pelo réu César Prado de Souza em 

11/04/2013, R$ 33.051,00 (trinta e três mil e cinquenta e um reais). O valor 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da emissão da 

cártula e acrescido de juros de 1% a partir da sua 1° apresentação junto a 

instituição financeira.Determino o prosseguimento do feito na forma 

prevista na Parte Especial do NCPC, Livro I, Título II, Capítulo III 

(cumprimento de sentença). Condeno o réu/embargante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo 

em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC/2015.”No mais mantenho incólume 

o julgado.Intimem-se as partes da presente decisão, cientificando que o 

prazo para interposição de novos recursos fluirá a partir da publicação 

desta, nos termos do art. 1.026 do NCPC.Cuiabá-MT, 06 de novembro de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 857673 Nr: 59902-21.2013.811.0041

 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: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINHO & PINHO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARVALHO BADINI DOS 

SANTOS - OAB:15393/MT, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Processo nº. 59902-21.2013.811.0041 - Código 857673

Vistos etc.

Considerando os efeitos infringentes dos embargos de declaração de p. 

108/112, bem como levando em consideração o princípio do contraditório e 

da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte adversa, para, 

querendo, oferecer suas contrarrazões no prazo legal.
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Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de novembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1097347 Nr: 9415-42.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIDELMA FÁTIMA DE ROMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos 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.: 846509 Nr: 50114-80.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO

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

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Desta forma, como não restou demonstrado que o perito nomeado não 

possui conhecimento técnico, não há que se falar em substituição. Na 

verdade, o embargante pretende a modificação da decisão, sendo a via 

dos embargos inadequada à sua pretensão. Nesse sentido a 

jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. (...) A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015) Assim, REJEITO os embargos. Ultimem-se os 

atos para a realização da pericia designada para o dia 13/11/2018 as 

14:00 como certificado a p.281. Intimem-se todos. Cuiabá, 06 de novembro 

de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 805774 Nr: 12238-91.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR RONDON SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR VILELA SAUDER, ANDERSON 

COSTA QUEIROZ, COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO, C.M. 

CERIMONIAL E EVENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: URIEL RODOLFO PIZZOLO - 

OAB:16.771-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLAINE F. DE 

FREITAS - OAB:10.101/MT, DENISE REGINA ROSA BARBOSA - 

OAB:6403-A/SP, JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:6484/MT

 A fim de não prejudicar o andamento do feito que, inclusive, está inserido 

na Meta 02-CNJ e deve ser julgado com prioridade, expeça-se novo 

mandado de citação.

Sobre a não devolução do mandado certificado à p. 285, comunique-se a 

Diretoria do Foro para as providencias cabíveis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1080357 Nr: 1677-03.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCORDS, LUZINETE FERREIRA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:17574/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 a sua situação de necessidade, corroborando com os argumentos de que 

precisa do valor para o seu sustento.Quanto à manifestação do parquet 

para a redução dos honorários contratuais, o Egrégio Tribunal de Justiça 

já se manifestou contrario a tal posicionamento. Vejamos:RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO 

QUE REDUZIU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE 30% 

(TRINTA POR CENTO) PARA 20% (VINTE POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE 

– ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE RESERVA DO 

VALOR PENHORADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não cabe ao 

magistrado limitar a verba honorária regularmente contratada e 

comprovada por instrumento juntado aos autos, como resulta do 

regramento de regência (Estatuto da OAB, Lei nº 8.906/94, art. 22, § 4º; e 

Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 36) e do princípio da liberdade de 

contratar (Código Civil, art. 421) É possível a reserva dos honorários 

advocatícios contratuais, deduzidos da quantia a ser recebida pelo 

constituinte, desde que juntado nos autos o contrato de honorários 

advocatícios, o que foi observado no caso em tela. Inteligência do art. 35, 

§§ 1º e 2º, do Código de Ética e Disciplina da OAB. (DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018).Posto isto, recebo os presentes 

embargos e lhes dou provimento, atribuindo efeitos modificativos nos 

termos do art. 494, II do CPC para sanar a contradição existente na 

decisão de p. 151.Consequentemente, autorizo o levantamento do valor 

pertencente ao menor, conforme pactuado entre as partes, homologado 

pelo juízo e requerido à p. 141 e 175/176.Certifique-se o transito em 

julgado da sentença de p. 141 e em nada sendo requerido, arquive-se 

como determinado.Expeça-se o necessário.Cuiabá, 06 de novembro de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 735567 Nr: 31928-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO MACEDO GALVAO - 

OAB:4699

 Posto isto, nos termos art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

procedente esta ação de consignação e declaro quitada a obrigação de 

pagamento da autora para com a ré no valor atualizado de R$141,84 

(cento e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos). Expeça-se 

oficio ao SERASA/SPC, a fim de que promova a baixa definitiva da 

anotação de restrição de crédito referente a dívida em questão.Em 

atenção ao princípio da causalidade, condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Contudo, 

diante da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa pelo prazo de cinco anos.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição, com as anotações de 

estilo.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 737200 Nr: 33676-47.2011.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA PEREIRA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 “(...)Posto isto, nos termos do art.485, V do CPC, julgo extinto esta ação 

de cobrança proposta por JOÃO BATISTA PEREIRA em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Custas pelo autor, bem como 

pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da 

causa, nos termos do art.85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do 

CPC.Quanto à devolução de honorários periciais, tendo em vista que o 

perito nomeado fez carga dos autos, compareceu ao local na hora e data 

agendada para realização da perícia e esta somente não foi realizada, 

pois houve o reconhecimento da coisa julgada, defiro a devolução integral 

do valor depositado à seguradora e fixo em 30% os honorários periciais 

ao perito designado que deverá receber pelo Estado, conforme artigo 95, 

§ 3º, I, do CPC/15.Assim, intime-se o perito para proceder à devolução de 

100% dos honorários levantados a p. 136.Em seguida expeça-se certidão 

de crédito em favor do perito correspondente a 30% dos honorários 

periciais arbitrados”. No mais, permanece a sentença da forma 

lançada.Havendo a devolução dos honorários mediante deposito judicial, 

expeça-se alvará em favor da seguradora.Intimem-se as partes, 

cientificando que o prazo para interposição de novos recursos fluirá a 

partir da publicação desta, nos termos do art. 1.026 do 

NCPC.Intimem-se.Cuiabá, 06 de novembro de 2018.Ana Paula da Veiga 

Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 256241 Nr: 19831-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH AUGUSTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÚBIA MARIA SOUZA ENORÉ, UNIBANCO AIG 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DA SILVA XAVIER 

- OAB:5.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, THIAGO 

SILVA VIEIRA - OAB:18.976/MT

 houve a manifestação quanto ao pedido de dilação de prazo realizado 

pela embargante Nubia a p. 1150. E como cediço os prazos processual 

serão integralmente reestabelecidos para aqueles que demonstrarem a 

justa causa para tanto. Vejamos o art. 223 do CPC:“Art. 223. Decorrido o 

prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, 

independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à 

parte provar que não o realizou por justa causa.§ 1o Considera-se justa 

causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato 

por si ou por mandatário.§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à 

parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.”A decisão de p.1149 foi 

disponibilizada no DJE nº 9614, de 09/09/2015 e publicado no dia 

10/09/2015, não tendo a embargante conseguido usufruir do prazo legal e 

se manifestar nos autos, eis que em 10/09/2015 a advogada da parte 

embargada, Dra Leila Maria da Silva Xavier – OAB 5267, realizou carga 

dos autos, os devolvendo somente em 17/09/2015.Posto isto, recebo os 

presentes embargos e lhes dou provimento, atribuindo efeitos 

modificativos, nos termos do art. 494, II do CPC/15, para sanar a omissão 

na decisão de p. 1156 e nos termos do art. 223, §2° do CPC/15, 

DEVOLVER o prazo para a embargante Nubia Maria de Souza, que deverá 

ser contado a partir da publicação da presente e/ou de sua ciência 

inequívoca.Defiro parcialmente o pedido de p. 1190/1191, penhore-se 

como já determinado a p. 1036.Ante ao pedido da embargante Núbia, 

designo audiência de conciliação para o dia 05/02/2019 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.Intimem-se todos.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018.Ana Paula da Veiga 

Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1168247 Nr: 39392-79.2016.811.0041

 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: ROSEMAR SANTANA LIMA

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

SEGURO S/A

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

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls87/91, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 72167 Nr: 6110-41.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON GRIGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO CARMINDO DE MORAIS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE XAVIER DIAS - 

OAB:DEF-PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução movida por Aderson Griggi em desfavor de 

Gonçalo Carmindo de Morais Junior, já qualificados nos autos. Este feito 

foi arquivado em 2008 e desarquivado em 2017 em razão da correição, 

oportunidade em que foi determinada a intimação do exequente para dar 

prosseguimento no feito. Determinada a intimação pessoal do exequente, o 

oficial de justiça certificou que este se mudou, não sabendo informar seu 

endereço (p.40). A Defensoria Pública informou que não consegue 

contatar o exequente e, em razão disso requereu a extinção do feito 

(p.41). É o relatório. Decido. Trata-se de execução movida por Aderson 

Griggi em desfavor de Gonçalo Carmindo de Morais Junior. O feito 

encontra-se paralisado desde o ano de 2008, aguardando providência da 

parte. Determinada a intimação pessoal, o exequente não foi encontrado. 

"Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço." 

Assim, reputo válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos. 

Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua 

extinção se impõe. Com estas considerações e fundamentos, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos 

artigos 485, inciso II do Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais pelo autor. No entanto, sendo este beneficiário da justiça 

gratuita, fica suspensa a sua exigibilidade, nos termos da lei. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 923312 Nr: 45407-35.2014.811.0041

 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: PETROPLUS SUL COMÉRCIO EXTERIOR S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HENRIQUE ZERWES - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SOLANAS ANTUNES - 
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OAB:333.397/SP, RODRIGO SETARO - OAB:234495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a certidão do Oficial de Justiça de fl. 100 no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 881341 Nr: 17591-78.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI MELLO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRIK SANGO KURAMOTI, LIBERTY 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES DE BARROS - 

OAB:8.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgard Pereira Veneranda - 

OAB:17761-A MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 “Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação cominatória 

c/c indenizatória por danos materiais e morais com pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela proposta por ROSELLI MELLO REIS contra PATRIK 

SANGO KURAMOTI WENCESLAU, a fim de CONDENAR o réu:1.Ao 

pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS no montante de R$ 

24.827,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e vinte e sete reais), pela perda 

total do veículo. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 

405, CC);2.Ao RESSARCIMENTO da quantia de R$ 750,00 (setecentos e 

cinquenta reais), referente ao conserto do celular. O valor deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC);CONDENO a denunciada 

LIBERTY SEGUROS até o limite da Apólice.Condiciono o pagamento da 

indenização a transferência da propriedade do veículo sinistrado à 

denunciada Liberty, livre de qualquer ônus, e com a entrega do Documento 

Único de Transferência – DUT devidamente preenchido.”No mais mantenho 

incólume o julgado.Em que pese o réu Patrik e a autora Roseli tenha 

apresentado apelação, diante do provimento dos embargos, reabro o 

prazo recursal.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 06 de novembro de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 907544 Nr: 35249-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO JACINTO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA FLOR DO CANAÃ, ATAIDE 

AMADOR TUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209.931 - SP, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 Ante o teor da certidão de p. 145, intime-se pessoalmente o réu para 

constituir novo patrono nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1033941 Nr: 38609-24.2015.811.0041

 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: THAIS OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A, BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA REGINA GROSS 

HUGUENEY - OAB:6.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 A manifestação da autora demonstra desinteresse na audiência de 

conciliação (p.136/137), visto que sua presença é desnecessária, 

bastanto para a realização do ato constituir representante com poderes 

especiais para negociar e transigir.

 Dessarte, cancelo a audiência de conciliação designada nos autos.

 Sem prejuízo das considerações acima, manifeste-se a ré acerca da 

petição de p. 127/129, em 05 (cinco) dias.

 Após, diante do desinteresse das partes em produzir provas além das 

documentais já acostadas aos autos, retornem-me os autos conclusos 

para julgamento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 907661 Nr: 35337-56.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI ROBERTO ROSA DUTRA, PAULINA WUDARSKI

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls.167/173, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 340696 Nr: 11045-17.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO MURILO RAMOS

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos e etc.

 A executada já foi intimada por mais de uma vez para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais e não atendeu a ordem judicial.

Posto isto, procedo a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 927911 Nr: 48173-61.2014.811.0041

 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: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORO REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT

 Pacifica a jurisprudência que reconhece a impossibilidade de tal 

modificação por meio do presente recurso. Nesse sentido a 

jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 
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quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, 

DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Assim, REJEITO os embargos de p. 

259/260. Intimem-se as partes da presente decisão, cientificando que o 

prazo para interposição de novos recursos fluirá a partir da publicação 

desta, nos termos do art. 1.026 do CPC. Cuiabá, 06 de novembro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 780619 Nr: 34178-49.2012.811.0041

 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: CENTRO EMPRESARIAL MIRANTE DO COXIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniele Branco Canavarros, Emmanoel Almeida 

de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS TULIO FERNANDES 

MELO - OAB:16.291-MT

 “Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos nesta ação de cobrança 

ajuizada pelo Centro Empresarial Mirante do Coxim e condeno o réu 

Emmanoel Almeida de Figueiredo ao pagamento dos débitos condominiais 

descritos na planilha de p. 39, no valor de R$ 4.556,37, e naqueles que 

vencerem no curso da presente ação conforme estabelece o artigo 323, 

CPC.Os valores deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros de mora a partir do vencimento de cada prestação, acrescidos ainda 

de multa de 2% sobre o valor devido conforme previsto no artigo 1.336, § 

1º, CC.Custas processuais deverão ser suportadas pelos réus, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC).”No mais, 

mantenho incólume à sentença recorrida.O prazo para interposição de 

novos recursos fluirá a partir da publicação desta, nos termos do art. 

1.026 do CPC/15.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 836736 Nr: 41672-28.2013.811.0041

 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: GABRIEL ZANARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOS RESGATE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE DE OLIVEIRA SILVA 

CAMPOS - OAB:12.923-MT, THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - 

OAB:12525 OAB/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 95930 Nr: 10263-25.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DA SILVA, JOÃO WAGNER RODRIGUES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disbel Distribuidora de Bebidas Lebrinha Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT, CYNTHIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA - OAB:, 

DANIELA FERNANDES - OAB:5.991/MT, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, NILSON DE ARRUDA PINTO - OAB:2425/MT, 

NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAIN JOSÉ GARCIA DE 

BRITO - OAB:13202, JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JÚNIOR 

(UNIJURIS/UNIC) - OAB:4.636/MT

 Nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação ao exequente para que manifeste-se acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença, juntado às fls. 1.083/1.107, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 864308 Nr: 5063-12.2014.811.0041

 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: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDERSON MORES COELHO, 

TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/O, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14.847/MT

 Numeração Única 5063-12.2014.811.0041 – Código 864308

DECISÃO

As preliminares arguidas foram rejeitadas na decisão de p. 55 e o autor 

promoveu o recolhimento das custas judiciais.

 Intimados acerca do interesse na produção de provas, o embargante/réu 

pugnou pelo depoimento pessoal do embargado/autor e oitiva de 

testemunhas.

A fim de proporcionar melhor elucidação dos pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova oral requerida e designo audiência de instrução para 

o dia 13/02/2019, às 16:00 horas, oportunidade em que será colhido o 

depoimento pessoal do embargado/autor e procedida a oitiva das 

testemunhas, que deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias 

(artigo 357, §4º, CPC).

Registro 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” (art. 455 do CPC).

Intimem-se todos.

O embargado/autor deverá ser pessoalmente intimado para vir à audiência 

e depor, sob pena de confissão.

 Diante da documentação apresentada, que comprova o patrimônio 

deixado pelo Espólio, indefiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte 

embargante/ré.

Cumpra-se com prioridade. Processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 06 de novembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036760-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA ANUNCIACAO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036760-92.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A 

Resolução n° 03/2018 do TJ-MT/TP que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, em seu art. 32 assim prevê: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados.” A inicial veio desordenada, descumprindo o estabelecido no 

referido artigo. Assim, intime-se o peticionante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra o determinado no art. 32, §3° e §5 da Resolução 

03/2018 do TJ-MT/TP, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 7 de novembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036636-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036636-12.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A 

Resolução n° 03/2018 do TJ-MT/TP que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, em seu art. 32 assim prevê: “Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados.” A inicial veio desordenada, descumprindo o estabelecido no 

referido artigo. Assim, intime-se o peticionante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra o determinado no art. 32, §3° e §5 da Resolução 

03/2018 do TJ-MT/TP, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 7 de novembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031658-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELCIO MENDONCA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 7 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011836-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VILELA CEZAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(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 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 de 

novembro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031532-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VISAO PAINEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARDOSO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o preparo da Carta Precatória ou distribuí-la na comarca 

deprecada, no de prazo 15 (quinze) dias. Cuiabá, 7 de novembro de 2018, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024059-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA AFRONSA LOPES ZILIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR LUCAS OAB - MT0015026A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Claudinete da Silva (EXECUTADO)

AQUELINO SABINO DA SILVA (EXECUTADO)

CLAUDINEI JESUS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR OAB - MT0010777A (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 

distribuir a Carta Precatória, no prazo de 15 dias. Cuiabá, 7 de novembro 
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de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024412-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MORAES ARRUDA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

7 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022860-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

7 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002528-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO GUILHERME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

7 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023782-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADIL DA SILVA SANTOS OAB - 002.706.381-05 (REPRESENTANTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

7 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000851-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELESSON ALVES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

7 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004062-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O 

(ADVOGADO(A))

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

7 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037899-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONOR GOMES MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA OAB - MT20711/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. A parte Autora requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso a Autora 

não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 últimos 

extratos de suas contas bancarias. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024159-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS PEREIRA RICARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

7 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024100-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

7 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015920-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

7 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022637-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE STUART LIMA EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARIANA VILELA DE OLIVEIRA INFANTINO STUART (EXECUTADO)

PEDRO HENRIQUE STUART LIMA (EXECUTADO)

 

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 mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 7 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006854-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOUBHIA & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL ERNESTO FLUMIAN OAB - SP213274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA DHELY ENTREPOSTO DE CARNES E CONGELADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

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 mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 7 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034813-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES RODRIGUES DE ARAUJO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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, 7 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007029-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZILIA BARBOZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(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, 7 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009998-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE FATIMA FORGIARINI FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009998-39.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSANGELA DE FATIMA FORGIARINI FAGUNDES 

REQUERIDO: ALESSANDRO SOUZA SANTOS Vistos etc. Rosangela de 

Fátima Forgiarini Fagundes ajuizou a presente Ação de Busca e 

Apreensão em face de Alessandro de Souza Santos, ambos qualificados 

na inicial. A inicial veio acompanhada de documentos. A parte autora 

pugna pela desistência do feito e, por consequência, a sua extinção. 

Relatado o necessário. Decido. Posto isso, nos termos do parágrafo único, 

do artigo 200, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

formulada pela parte requerente (id n. 14697393) e, por consequência, 

com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo Código, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito. Sem custas, em 

virtude da assistência judiciária gratuita. Deixo de fixar honorários 

advocatícios, em razão da ausência de manifestação da parte contrária. 

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

anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022956-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO PAZ DA SILVA (DEPRECADO)

 

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 mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 7 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 779762 Nr: 33248-31.2012.811.0041

 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: KEIKO KINJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE COUTO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:21.198/RO

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

impulsiono os autos para intimar as partes quanto ao retorno dos autos do 

e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 910799 Nr: 37397-02.2014.811.0041

 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: DSBLN, ICC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, ROGERIO TELLES DE CARVALHO - OAB:11461 -B, 

VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - OAB:18333-O, VICTÓRIA 

CAROLINE GOMES DE GODOY PINTOR - OAB:21.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 Vistos,

 Intime-se a parte requerida para no prazo de 05 Cinco dias, especificar 

quais as 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), sem prejuízo da possibilidade 

do Julgamento antecipado da lide.

 Havendo ou não manifestação, certifique-se, a seguir voltem-me os autos 

conclusos para decisão saneadora.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 880410 Nr: 17035-76.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D' ALUMINIO IND. COM. ALUMINIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. BORTOLOTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT, KESIA JULLI SOUZA ARRUDA - 

OAB:19800-0/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DOMINGOS 

SARAGIOTTO - OAB:11.362/MT

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

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para requerer às 

providências que reputar necessárias e de direito em face do v. acordão 

transitou em julgado em 29/10/2018, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Inexistindo manifestação os autos será encaminhado ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1119891 Nr: 18732-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO AGUA DA PRATA LTDA, ITAMAR 

RODRIGUES COSTA, PETROCOSTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, 

NOELI RODRIGUES COSTA, INDRID RITZMANN COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1054519 Nr: 48560-42.2015.811.0041

 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: ELMO ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE CARVALHO BARBOSA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1070523 Nr: 55616-29.2015.811.0041

 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: RHUAN RHICHER BARBOSA PEDROSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para que, 

querendo, manifestar acerca dos embargos de declaração no prazo de 05 

(cinco dias).

Franciely Fonseca

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 455786 Nr: 26844-32.2010.811.0041

 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: SILVIA PEREIRA VALADÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BALDUINO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:

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

impulsiono os autos para intimar os patronos das partes, acerca da 

audiência na Comarca de Barra do Garças/MT, designada para o dia 

13/12/2018, às 16h15m, com a finalidade de inquirição das testemunhas 
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arroladas pelo requerido, bem como, intimo o requerido, para que informe 

ou intime as testemunhas arroladas, nos termos do art. 455, caput e §1º, 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 823691 Nr: 29773-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDELICE DEODATO DA SILVA - ME, 

VALNEY MAYKO DA SILVA, LUIZ CARLOS VERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 impulsiono os autos a fim de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca da correspondência devolvida, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 16008 Nr: 13825-71.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA REGINA ARRAES CAPISTRANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Estagiária de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 27539 Nr: 5604-41.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMIRO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE JORGE MARMORARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVALDO ALVES MENEZES - 

OAB:4271/MT, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - OAB:4886/MT, 

VÂNIA REGINA MELO FORT - OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INESSA OLIVEIRA TREVISAN - 

OAB:6483/MT, Paulo Cézar Zamar Taques - OAB:4659/

4659/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado MARCELO DOS SANTOS BARBOSA 

OAB/MT nº 4886, para proceder a devolução dos autos, conforme art. 

234, caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 828525 Nr: 34374-82.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL RAMOS DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO NOGUEIRA LOYOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MARCEL DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:12425/MT, URIEL RODOLFO PIZZOLO - OAB:16.771-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DA SILVA MOTA - 

OAB:7729/MT

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

impulsiono os autos para intimar os patronos das partes acerca da 

audiência na Comarca de Belo Horizonte/MG, designada para o dia 

11/02/2019, às 14:40 horas, com a finalidade de colher o depoimento do 

requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 35913 Nr: 12744-87.2001.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABA COMERCIO DE FERRAGENS E 

PLASTICOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSO FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:3342-A/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

cálculo de fls 203. , no prazo de 05 (cinco) dias.

Franciely Fonseca

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 374396 Nr: 10574-64.2009.811.0041

 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: CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E LIMPEZA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

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

COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, GRACE KAREN DECKER - OAB:7007/MT, KLEITON 

ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - OAB:10077-B, SEBASTIÃO 

AUGUSTO CORREA DE MORAES - OAB:10.416/MT

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

impulsiono os autos para intimar as partes quanto ao retorno dos autos do 

E. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos ao arquivo.

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 795348 Nr: 1679-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO MORADA DA SERRA I, MARIA DAS 

GRAÇAS OLIVEIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOZUEBEL REIS DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 impulsiono os autos a fim de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca correspondência devolvida, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1096351 Nr: 8995-37.2016.811.0041

 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: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESI DR MT - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MT

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

OAB:3.213/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11096/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT

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

impulsiono os autos para intimar os patronos das partes acerca da 

audiência para a oitiva da testemunha arrolada pelo autor na Comarca de 

Belo Horizonte/MG, designada para o dia 07/02/2019, às 14:20 horas, bem 

como, intimo o autor que para que informe ou intime a testemunha, nos 

termos do art. 455, caput e §1º, do CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 215928 Nr: 24730-96.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHOSFAX FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTISOLO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4684-B/MT, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - 

OAB:5052, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286, LUCIENE ALVES NUNES - OAB:6802

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado da parte 

autora a retirar na secretaria a certidão de creditido judicial, no prazo de 

05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 242047 Nr: 384-43.1989.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMOCVER-RETIFICA DE MOTORES CIDADE VERDE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIM MARQUES DOS REIS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para 

recolher a guia de certidão de crédito no prazo de 05 (cinco) dias, após 

retira-la na secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 759494 Nr: 11805-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE APARECIDO DA ROCHA, EDIVALDO FELIPE 

PINTO, LUCIA SALETE PAZDZIORNY, JOSÉ PETRI, FRUTUOSA 

GONÇALVES ALVES, LUZIA FERREIRA DE SOUSA, MODESTA CAMINI 

MEURER, MARIA ALVES DE JESUS, MARIA RODRIGUES DE SOUSA, 

RAIMUNDA FARIAS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

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

impulsiono os autos para intimar as partes quanto ao retorno dos autos do 

e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 319055 Nr: 21508-52.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON.E CRED.MUTUO DOS MED. E 

PROF.DE SAUDE DE MT. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO MEDEIROS, TEREZINHA OPOLSKI 

MEDEIROS

 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:

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

impulsiono com a finalidade de intimar a parte Autora para que comprove a 

averbação da penhora conofrme fl. 154, no prazo 05 (cinco) dias.

 Estgaiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 466146 Nr: 33471-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVANEY LOPES AGUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLERIO FORTUNATO COMACHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gonçalo Gomes da 

Silva Júnior - OAB:7940, MARIO EDUARDO MARQUARDT - 

OAB:10.915-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1078589 Nr: 597-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGUES DE CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

cálculo de fls.113 , no prazo de 05 (cinco) dias.

Franciely Fonseca

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1028693 Nr: 36149-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORION TURISMO LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NUNES DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Estagiária de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015203-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER FABIO NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015203-20.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

VAGNER FABIO NASCIMENTO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a 

expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada nos 

autos, conforme pleiteado (id. 9401172), mediante o decurso de prazo 

recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025797-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. MRV Engenharia e Participações S/A e outra interpôs Recurso 

de Agravo de Instrumento nº. 1012366-47.2018.8.11.0000 em face de 

Tiago Henrique Ramos de Oliveira insurgindo-se contra a decisão de ID 

15165812, que deferiu a tutela de urgência reivindicada. Em sede de 

retratação, não vislumbro qualquer motivo que enseje a mudança da 

decisão concedida, de modo que mantenho a referida decisão por seus 

próprios fundamentos. Por tais motivos, cumpra-se conforme a decisão de 

ID 15165812, ante o indeferimento do efeito suspensivo do referido 

recurso (ID 16327299). No mais, aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação designada nos autos. Por fim, oficie-se o e. Tribunal de 

Justiça, prestando as informações necessárias ao Juízo ad quem, 

conforme solicitado. Intimem-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022228-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ BERNINE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022228-84.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUAREZ BERNINE DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado (id. 15285475), mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038568-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO CARLOS KREJICI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO(A))

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. A presente ação possui no pólo passivo o Município de Cuiabá, 

cuja especialidade exclui a competência de Vara Cível de feitos gerais, 

como é o caso desta Unidade Judiciária. Assim, tendo em vista o 

Provimento n.º 04/2008-CM, que fixou a competência das varas 

especializadas, como é o caso das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública para processar e julgar os executivos fiscais e os feitos em geral 

em que constem como parte a Fazenda Estadual e Municipal, o declino da 

competência em favor de umas das referidas varas é medida que se 

impõe. Dessa forma, DECLARO este Juízo absolutamente incompetente 

para processar e julgar o presente feito, devendo o mesmo ser remetido a 

uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Capital. 

Cumpra-se com urgência. Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003808-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DANIELLE SILVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003808-94.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULA DANIELLE SILVEIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte 

Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, restando 

cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a 

expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada nos 

autos, conforme pleiteado (id. 15151363), mediante o decurso de prazo 

recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029737-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REIBRA MANOEL DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029737-95.2018.8.11.0041. Vistos, O 

pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e 

precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de indenização 

relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da recusa de 

pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de ação no 

Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

aquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5° XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Assim, não havendo nos autos demonstração 

de requerimento pleiteado pela parte requerente, na via administrativa, 

inexiste razão para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, por 

falta de configuração da formação de conflito a ser solucionado pelo 

Judiciário. Diante do exposto, 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. Consigne-se que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art.321, paragrafo único do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029652-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

D. D. O. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029652-12.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte autora requer a 

gratuidade da justiça, todavia deixa de informar na inicial sua qualificação 

profissional limitando-se a informar que se encontra desempregado, sem 

fazer prova de tal alegação. O fato de estar o requerente desempregado 

não significa que não tenha qualificação profissional. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, trazendo para os autos a 

qualificação profissional da parte requerente na forma estipulada pelo 

artigo 319, II do CPC, bem como, para demonstrar que faz jus ao benefício 

da gratuidade, anexando no feito o documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único) Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos . Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029549-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES DA PAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029549-05.2018.8.11.0041. Vistos, O 

pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e 

precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de indenização 

relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da recusa de 

pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de ação no 

Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

aquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5° XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Assim, não havendo nos autos demonstração 

de requerimento pleiteado pela parte requerente, na via administrativa, 

inexiste razão para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, por 

falta de configuração da formação de conflito a ser solucionado pelo 

Judiciário. No caso, a parte autora requer a gratuidade da justiça, todavia, 

deixa de informar no pedido inicial sua qualificação profissional, 

limitando-se a dizer que se encontra desempregado, sem fazer prova de 

tal alegação. O fato de estar o requerente desempregado, não significa 

que não tenha profissão. Diante do exposto, 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, bem 

como, informando sua qualificação profissional conforme estipula o artigo 

319, II do CPC, e ainda, para demonstrar que faz jus ao benefício da 

gratuidade, anexando no feito o documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art.321, paragrafo 

único do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018369-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HORIZONTTE PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON JUNIO SANTOS DE LIMA OAB - DF50328 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018369-89.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HORIZONTTE PARTICIPACOES LTDA EXECUTADO: BR HOUSE 

INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA Vistos etc. Observo que o acordo 

firmado entre as partes de id. 15443567 versa sobre direitos disponíveis, 

de modo que o homologo para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

Defiro o pedido de suspensão do processo com base no artigo 922, caput, 

do Código de Processo Civil, conforme acordado pelas partes. 

Transcorrido o prazo acordado, intimem-se as partes para que se 

manifestem e venham os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029259-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDVALDO SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029259-87.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte autora requer a 

gratuidade da justiça, todavia deixa de informar na inicial sua qualificação 

profissional limitando-se a informar que se encontra desempregado, sem 

fazer prova de tal alegação. O fato de estar o requerente desempregado 

não significa que não tenha qualificação profissional. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, trazendo para os autos a 

qualificação profissional da parte requerente na forma estipulada pelo 

artigo 319, II do CPC, bem como, para demonstrar que faz jus ao benefício 

da gratuidade, anexando no feito o documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único) Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos . Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003675-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARKS DIAS DE ANDREZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003675-52.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILLIAN MARKS DIAS DE ANDREZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 
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integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado (id. 15120434), mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021928-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021928-88.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO JOSE DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado (id. 15158360), mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016950-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016950-68.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUNIOR CEZAR DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado (id. 15158480), mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021521-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021521-82.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANO DA SILVA AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado (id. 15157552), mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006007-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DIONISIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006007-89.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VICENTE DIONISIO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado (id. 15355144), mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007606-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM GONCALO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007606-63.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILLIAM GONCALO DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado (id. 15355152), mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018498-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018498-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIO FERREIRA CABRAL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado (id. 15355154), mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018264-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANILZA SANTANA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018264-49.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEVANILZA SANTANA ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos, conforme 

pleiteado (id. 15355155), mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033885-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA TAIS CAMARGO ORIBES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033885-52.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

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

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022624-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALIA APARECIDA FIGUEIREDO VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

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 19 de fevereiro de 2019, às 12:00 

horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova, ficando o mesmo a cargo da empresa Requerida. 

Por fim, considerando a renúncia do patrono da Requerente noticiada em 

ID 15826330, proceda a inclusão do novo Advogado, Dr. Marco Aurélio 

Alves de Souza OAB/MT 18.201, junto ao PJE, conforme procuração 

contida em ID 15836809. Após, intime-se o mesmo da presente decisão. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004160-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA BENEDITA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, De início, recebo a emenda da inicial contida em ID 13093746, bem 

como seus documentos. Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização 

do Benefício do Seguro Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer 

a concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condição 

financeira capaz de suportar as despesas processuais. O pedido 

preenche os requisitos do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os 

documentos necessários. Dessa forma, presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 

99, do CPC, defiro à parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que 
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se agende eletronicamente no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada e considerando que já foi apresentada contestação 

nos autos (ID 16077215), intime-se a parte Requerida na pessoa de seu 

advogado, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte Requerente na pessoa de 

seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representadas por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007152-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA NOGUEIRA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. De início, recebo a emenda da inicial contida em ID 14346347, 

por consequência, defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 19 de fevereiro de 2019, às 

12:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova, ficanod a cargo da empresa Requerida. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029705-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VIRGINIA ASCHAR DE OLIVEIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN OAB - MT3769/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO ALICERCE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

LTDA - ME (REQUERIDO)

ADRIANA SILVA FONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. De início, observo que polo passivo da presente ação foi 

cadastrado de forma errônea, assim sendo, determino sua retificação 

devendo constar tão somente a parte Colégio Alicerce Educação Infantil e 

Ensino Fundamental Ltda. 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 19 de fevereiro 

de 2019, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 02 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034071-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO NUNES SIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034071-75.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

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

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034888-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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EVA CAROLINA SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034888-42.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado ( CPC, art. 334, §3°). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

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

art. 334, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025230-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT0006571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YEGROS FERREIRA EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se no feito, 

requerendo o que entender de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006809-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA CELIA PIMENTA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca das 

informações trazidas pela parte requerida

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037829-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 12/02/2019, às 10:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037831-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 12/02/2019, às 11:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011221-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLENE CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEI OLARTE DE SOUZA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 12/02/2019, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034751-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONEIAS PETRONILO GAMA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 12/02/2019, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038001-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON NERI PEREIRA OAB - SP244484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 12/02/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 
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Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038323-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA TAPEOCY BAIA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 12/02/2019, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037863-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO JOSE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 20/02/2019, 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: 1037673-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON DA SILVA LUCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 20/02/2019, às 08:16 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: 1037867-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON LEMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 20/02/2019, às 08:32 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023094-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA SARAIVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, Vistos, Processo concluso desnecessariamente. Tendo em vista a 

certidão NEGATIVA do Sr. Oficial de Justiça, lançada no Id 14813913, 

devolvo os autos ao cartório para impulsionamento por ato ordinatório, 

conforme dispõe o artigo 1.213 da CNGC: Art. 1.213. Sendo negativa, total 

ou parcial, a diligência deprecada, intimar o interessado a se manifestar 

em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação no prazo, dar cumprimento ao 

pedido. § 1º Todas as cartas precatórias que aguardam, há mais de 30 

(trinta) dias, manifestação ou providência da parte interessada 

(manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 

despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), 

desde que o advogado da parte tenha sido intimado pelo juízo deprecado e 

permanecido inerte, deverão ser certificadas e levadas à imediata 

conclusão. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação do 

interessado, certifique-se e devolvam-se os autos à Comarca de origem 

com as homenagens deste juízo. Expeça-se o necessário.. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1033080-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZF COMUNICACAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 

EM CUIABA MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança onde a parte requerente compelida 

a emendar o pedido, vem aos autos anexar documento para emenda da 

inicial. Recolhidas as custas processuais, acolho o pedido formulado no Id 

15748163, para emenda da inicial, Para cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletrônicamentente no 

Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

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

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001714-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU P BORBA FILHO OAB - MT10564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO APARECIDO DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se Ação Declaratória de Nulidade de Aditivo Contratual c/c 

Revisão do Contrato c/c Repetição do indébito, que a parte requerente 
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vem aos autos apresentar Emenda Substitutiva, conforme determina a 

decisão lançada no Id 11862064. No caso, o autor formula pedido de 

gratuidade da Justiça, afirmando não possuir condições financeiras capaz 

de suportar com os encargos processuais. Dos autos verifica-se que a 

emenda substitutiva vem acompanhada de todos os documentos 

necessários a propositura da ação, preenchendo os requisitos do artigo 

319 do CPC. Assim, não havendo outra pendência a ser sanada no feito, 

recebo a Emenda substitutiva da petição Inicial anexada na movimentação 

12194529. DETERMINO a IMEDIATA retirada da visibilidade de todos os 

arquivos de documentos lançados anteriores ao despacho do Id nº 

11862064, a fim de evitar tumulto processual e facilitar a apreciação do 

feito. Fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo ao 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 

Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

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

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022833-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIS DA SILVA TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT0006404A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPONFLEX (RÉU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

EDER LUCIANO SOUZA (RÉU)

ELISANGELA BARBOSA DE AGUIAR 09606456757 (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Anulatória de Débito Cumulada com Indenização 

Por Danos Morais e Materiais c/ Antecipação de Tutela, onde se constata 

que a requerida (Banco Bom Sucesso) não chegou a ser citado. Em 

manifestação a parte requerente vem aos autos informar o novo endereço 

do citado requerido, para citação. Posto isso, anotem-se nos autos o novo 

endereço do requerido Banco Bom Sucesso, informado no Id 11773900, A 

seguir, cite-se o requerido supra citado no novo endereço, na forma 

determinada na decisão lançada no ID 11773900, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte 

requerente. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022678-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAO DA CASA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT0006624A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I G RAMOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo PJE nº 1022678-27.2016.8.11.0041 Vistos, Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial onde a parte executada intimada deixou de 

pagar a dívida, tendo a parte exequente indicado nos autos um veículo do 

executado para penhora. O prazo do executado encontra-se decorrido, 

sem manifestação, conforme relata a certidão lavrada no Id 16361439. 

Dessa forma, defiro o pedido formulado pelo exequente no Id nº 

14693669, proceda-se a busca no Detran, via Renajud, para penhora do 

veículo indicado pelo exequente. A busca realizada via Renajud, obteve 

resultado positivo, sendo penhorado um veículo registrado em nome da 

parte executada I. G. Ramos -ME, conforme descrição a seguir: Marca e 

Modelo AGRALE/14000– Placa QBG2948 –MT, conforme relatório anexado 

nos autos, o qual constituo como termo de penhora Intime-se a parte 

executada da penhora, bem como para indicar nos autos a localização 

exata do veículo penhorado (CPC, artigo 847, § 1º, inciso II), para posterior 

avaliação, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça 

(CPC, artigo 774, inciso V e parágrafo único). A seguir expeça-se 

mandado ou carta precatória para avaliação do veículo penhorado. 

Avaliado, digam as partes em cinco dias, sob pena de preclusão. Intime-se 

a parte exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038650-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE COSTA DELGADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (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 Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC. Isto posto, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento eletrônico no Sitio do TJMT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038633-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACELIA TEREZINHA PAIM DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenizatória, onde a parte requerente 

formula pedido de gratuidade da Justiça, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais, deixando, contudo 

de anexar ao pedido o documento probatório necessário. Dessa forma, 

fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte 

requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido inicial, demonstrando nos autos que faz jus ao benefício 

requerido, anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite ou última declaração 

de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que 

dispõe os artigos 321 e 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038780-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLINE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. A provocação 

do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em demandas 

envolvendo Cobranças de indenizações relacionadas ao seguro 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. 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, concedo a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça, até que se prove o contrário – art. 99, § 3º do CPC. 

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: 1038608-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e materiais, 

que a parte requerente menor representado por sua genitora, requer a 

gratuidade da justiça, alegando falta de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais. No entendimento jurisprudencial vigente se 

a parte requerente dependente de seus genitores, o beneficio da justiça 

gratuita deve ser analisado de acordo com a renda de seus provedores. 

No caso, o pedido encontra-se desacompanhado do comprovante de 

renda da genitora do menor requerente, documento probatório necessário 

para analise do pedido. Desse modo, fundamentado no que dispõe o artigo 

99, § 2º do CPC, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, demonstrar nos 

autos que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando no feito o 

comprovante de renda da genitora do requerente (cópia da Carteira de 

Trabalho, holerite ou última declaração de imposto de renda), sob pena de 

indeferimento do benefício, ou para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais. Consigne-se que o não atendimento de tal providência 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único do CPC). 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027863-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALMEIDA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido formulado pela parte requerente no Id nº15028755, não 

supre a determinação lançada no despacho do Id 14979625, visto que o 

documento anexado nos autos demonstra tão somente ter havido a 

postagem de uma correspondência. No caso, resta demonstrar que a 

correspondência postada foi recebida pelo destinatário/requerida, o que 

não ocorreu. Diante do exposto, indefiro o prosseguimento do feito, 

determino pela 2ª (segunda) vez, que no prazo de 15 (quinze) dias, a 

parte requerente EMENDE a petição inicial, demonstrando ter havido 

protocolo da postulação administrativa, com decurso de mais de trinta 

junto à seguradora, sem ser atendido, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se voltem os autos conclusos. Intime-se o 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001678-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0015433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO CESAR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

RONALDO FONTES RODRIGUES (EXECUTADO)

OMEGA-EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial com bem oferecido em 

garantia contratual - onde a parte exequente vem requerer a penhora e 

avaliação do bem dado em garantia (veículo). No caso, verifica-se que a 

parte executada, interpôs embargos a execução, onde oferece o bem 

dado em garantia contratual para quitação da divida exequenda. Ressalto 

que os referidos embargos, ainda não foram recebidos, por estar 

aguardando emenda em relação ao pedido de gratuidade. Pois bem, 

havendo oferecimento do bem dado em garantia, pelo executado, 

desnecessária a penhora, requerida pelo exequente no Id 10622277. 

Quanto a avaliação do veículo ou bem oferecido em garantia, deve ser 

realizada pelas parte na forma estabelecida no artigo 871, inciso IV do 

CPC. Assim, estando nos autos anexadas as cotações quanto ao preço 

do veículo dado em garantia contratual, digam as partes em cinco dias, 

sob pena de preclusão. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1029780-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELADYR MARIA NORBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de retificação de Registro Civil, onde a parte 

autora requer a gratuidade da justiça, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Sabemos que o 
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benefício da gratuidade tem por finalidade possibilitar que os verdadeiros 

necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no 

conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para 

sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde 

morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. Para 

estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto 

perdurar o estado de pobreza, o que não se enquadra no presente caso 

ao teor dos próprios fatos relatos nos autos. Ao teor do documento 

acostado no Id 15396904, verifica-se que a parte requerente não se trata 

de pessoa pobre na acepção da palavra. Dessa forma, não havendo nos 

autos demonstração convincente de que o recolhimento das custas trará 

algum prejuízo ao seu sustento ou de sua família, indefiro o pedido de 

gratuidade. Intime-se a parte requerente por seu procurador, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, anexar nos autos a Guia de custas 

acompanhada do comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e cancelamento do feito com base no que dispõe o artigo 

290 do CPC. Consigne-se, que a emissão de Guia de Distribuição para 

recolhimento das custas dos processos que tramitam no PJE/MT, 

encontra-se disponível no site e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1023883-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FELIPE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Leopoldino de Assunpção Cunha (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Usucapião a requerente vem aos autos trazer os 

nomes e endereços dos herdeiros necessários do Espólio de Leopoldino 

de Assunpção Cunha, requerendo o prosseguimento do feito. Retifiquem o 

registro destes autos, para fazer constar os nomes e endereços dos 

herdeiros no polo passivo da presente ação conforme informa o pedido 

formulado no Id 15460367. A seguir, citem-se os herdeiros acima 

indicados, na forma determinada no ID 12755428, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte 

requerente. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004336-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS WEILER - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUI DOS SANTOS BORGES (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória onde a parte requerente foi compelida 

a emendar o pedido inicial, a fim de demonstrar a falta de recursos 

financeiros para custear o processo, vindo este a anexar documentos 

nos autos, requerendo o prosseguimento do feito. Do pedido formulado no 

Id nº 4352633, verifica-se que o requerente não foi capaz de demonstrar 

o estado de penúria que alega estar enfrentando, visto que, anexou no 

feito apenas documentos que comprovam sua situação cadastral, 

deixando de juntar os documentos hábeis para análise do pedido, quais 

sejam, as planilhas contábeis e a Declaração de Imposto de Renda. Assim, 

não havendo demonstração convincente nos autos, de que o pagamento 

das custas processuais comprometerá a existência da empresa 

requerente, indefiro o a gratuidade da justiça. Intime-se a parte requerente 

para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais, sob 

pena de indeferimento da inicial e cancelamento do feito com base no que 

dispõe o artigo 290 do Novo Código de Processo Civil Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005966-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCELINO DA SILVA (EMBARGANTE)

CRISTIANE MARTINS ROSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO MARTINS (EMBARGADO)

SONIA MARIA MARTINS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT0012198A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Apresentada a impugnação aos Embargos a Execução, nos 

termos do que dispõe o artigo 920, inciso II do CPC, acolho o pedido 

formulado pelo embargante no Id nº 13799540. Designe-se data para 

realização da audiência de conciliação/Mediação, que deverá ser 

realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Intimem-se as partes, via DJE, por seus 

advogados constituídos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006094-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ALMEIDA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Defiro o pedido formulado pelo requerente no Id 15332866. 

Determino ao Gestor, que agende nova data para realização de audiência 

conciliatória, e o cumprimento integral do despacho lançado no Id 

12154785. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006504-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEY FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT0011087A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO PIO DA SILVA CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte exequente vem aos autos noticiar o falecimento da parte 

executada, requerendo requerer a habilitação do espólio, informando a 

existência de herdeiros legais. O pedido de habilitação formulado pelo 

exequente encontra-se instruído com documento que comprova 

falecimento da parte executada, bem como a existência de herdeiros. O 

artigo 869 do CPC, disciplina que o pedido de habilitação deverá ser 

processado dentro dos autos principais. Dessa forma, fundamentado no 

que dispõe o artigo 690, do CPC, defiro parcialmente o pedido do 

exequente formulado na movimentação 7993111, para determinar a 

citação pessoal de Edna Arruda Silva Campos, esposa do De Cujus e do 

Herideiro Leonardo Pio da Silva campos, ambos indicados no Id nº 

15691041, para no prazo de 15 (quinze) dias, pronunciar-se quanto ao 

pedido de habilitação formulada nestes autos de execução, sob pena de 

preclusão. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos para decisão do pedido de habilitação. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1030839-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE COSMO NASCIMENTO DE LIMA - ME (RÉU)

 

Intimação da parte Autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013676-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

MARCIO FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI CORDEIRO (RÉU)

PATRICIA LIMONGE CAVLAC (RÉU)

CAROLINA LIMONGE CAVLAC (RÉU)

YASSER GILNEI MASETTI CALDEIRA CORDEIRO (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012591-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME (REQUERIDO)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para impugnar a contestação ofertada constante 

no id 16151721

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037918-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 20/02/2019, às 10:24 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: 1037976-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERLINA BATISTA LOVATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 20/02/2019, às 10:56 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: 1038344-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 20/02/2019, às 11:12 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: 1038047-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEMUELL SANTOS FORTUNATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 20/02/2019, às 11:28 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: 1038051-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINETE DA SILVA LAMEU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 20/02/2019, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009177-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY PAULO DE SOUZA PICOLOMINI (EXEQUENTE)

M. N. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029387-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER TAKASHI SHIMABUKURO OAB - SP183770 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE PEREIRA SILVA ANGHINONI (REQUERIDO)

EDSON ELTON ANGHINONI (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013099-21.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA BAPTISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038068-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 20/02/2019, 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: 1022304-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLLAS AUGUSTO FARIAS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 954646 Nr: 2419-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIME TELECOMUNICAÇÃO LTDA-ME, MACEDO E 

SAMPAIO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Soares Da Silva 

- OAB:15461, ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - OAB:15.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:335.279, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 Código do Processo nº 954646

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde a parte 

executada intimada para pagar o valor da condenação c/c multa 

cominatória, vem aos autos comprovar o pagamento parcial do valor 

executado, visto que depositou no feito apenas o pagamento do valor 

principal.

A parte exequente em manifestação requer o levantamento do valor 

depositado pela parte executada e o prosseguimento da execução com a 

realização de penhora Bacenjud, conforme pedido formulado 319/325.

Isto posto, não havendo comprovação do pagamento da integral do valor 

executado, defiro o prosseguimento da presente execução e a penhora 

eletrônica requerida pelo exequente (fls. 319/325).

Formalize-se a busca junto ao Banco Central do Brasil, via sistema 

Bacenjud, para penhora de valores na conta corrente existente em nome 

da parte executada, até o limite do débito exequendo, mantendo-se o 

processo em gabinete, por 48 horas, ou até que se processe a ordem 

expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A solicitação de bloqueio formalizada junto ao Sistema Bacenjud, obteve 

resultado negativo, visto não ter encontrado valor disponível para penhora 

nas contas bancárias da parte executada, conforme extrato que segue 

anexado nos autos.

Dessa forma, expeça-se alvará em favor da parte exequente para 

levantamento da quantia incontroversa depositada as folhas 317 e verso, 

com os rendimentos do período, na conta indicada pelo exequente nos 

autos.

 A seguir, intime a parte exequente no prazo de 10 (dez) dias, indicar nos 

autos bens de propriedade da parte executada, passíveis de penhora, ou 

requerer o que entender de direito, de forma a promover o normal 

andamento do presente feito.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 896672 Nr: 27402-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANCYBENE GAMARRA DA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B

 Processo Código nº 896672

Vistos,

Considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado litiga em 

desfavor da parte Requerida Unimed Cuiabá-MT, assim, nos termos do que 

dispõe o artigo 145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO para o exercício das 

funções jurisdicionais no presente feito.

Coloquem a fita de identificação quanto ao meu impedimento, no dorso dos 

autos, para fins de evitar conclusões indevidas - artigo 347 da CNGC/MT.

A seguir, encaminhe-se o presente feito ao substituto legal.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1109698 Nr: 14543-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DAVID MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSESSORIA E CONSTRUTORA CENTRO 

AMÉRICA LTDA, JOSE FALCAO DA SILVEIRA, WALTER QUINTILIANO 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

promover regular andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 851605 Nr: 54534-31.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:12710
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Jacques Luciano 

Uchoa Costa - OAB:325150 OAB/SP, DANIELA PATINI - OAB:11660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Certifico que, encaminho intimação para as partes, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos à 1ª instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 915514 Nr: 40556-50.2014.811.0041

 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: CLAUDIA REGINA RODRIGUES DE FIGUEIREDO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Código – 915514

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 216/217 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.

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.

 Cuiabá-MT, 06 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 938799 Nr: 54029-06.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR, 

JUSCELINA FRANÇA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIANCARLO DE MIRANDA, LISIANE KATHIA 

MARTELLI DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSLIRIO FERREIRA - 

OAB:5071/MT, Juliana Souza Ferreira - OAB:7417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10036

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

da proposta dos honorários periciais, estando o requerente de acordo 

com a referida proposta proceder o depósito conforme a proposta 

apresentada nas fls. 241/248.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 431020 Nr: 11464-66.2010.811.0041

 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: CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAILDES DE FREITAS SOARES, ELIANE DE 

FREITAS SOARES MARTINS, LUIZ HENRIQUE FREITAS SOARES, LUCIANA 

FREITAS SOARES, DESIENE GONÇALINA DE MORAES E SILVA SOARES, 

JEDER FREITAS SOARES, ARIANA JULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMIDA CABRAL - 

OAB:159229, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA 

LOBATO - OAB:3623/MT

 Código do Processo nº 431020

Vistos,

A parte exequente vem aos autos requerer o levantamento do valor 

depositado as folhas 119, deixando, contudo, de se pronunciar quanto ao 

prosseguimento ou 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 prosseguimento, deverá a parte exequente 

apresentar nos autos a planilha de cálculo demonstrando a existência de 

eventual saldo remanescente, sob pena de indeferimento do 

prosseguimento.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos, para apreciação do 

pedido de folhas 283/284.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 936164 Nr: 52671-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFEIÇÕES BRAS FOOD LTDA, SABRINA 

AMARAL DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9.502/MT, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL 

- OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10.827/MT, leonardo silva de oliveira - 

OAB:23168/A

 Código – 936164.

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 108/110, 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.

DESNECESSARIA a suspensão do feito, pois já ultimada a data do 

vencimento, sem qualquer manifestação quanto ao eventual 

descumprimento da avença.

 As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC.

Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as 

providências de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 06 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 849881 Nr: 53009-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE 

LTDA, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:11.867, SAVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525 do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

ofertada as fls. 532/540. Nos termos do artigo 524,§2º do CPC, 

encaminhem-se os autos à contadoria judicial, a fim de apurar o valor 

REMANESCENTE correto da execução, devendo observar a existência de 

depósito espontâneo efetuado nos autos (fl.512).Com a juntada do 

cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo a parte Executada, no mesmo prazo, se for o caso, 

depositar o valor remanescente do débito, sob pena de execução forçada. 

Após, voltem os autos conclusos para homologação e extinção da 

execução.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 06 de novembro de 2018.YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1076531 Nr: 58272-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSMAR TEODORO 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

 Código – 1076531.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 123 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 117/120 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 119 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 123.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 725494 Nr: 21225-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICIANE OTILIA MONTEIRO DA SILVA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código – 725494.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 253 manifestou concordância aos valores 

depositados pela parte Requerida às fls. 204/208 e 245/251 para 

pagamento do valor da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados às fl. 208 e 251 em favor da 

parte Requerente, a serem creditados na conta indicada à fl. 253.

Custas remanescentes conforme estabelecido na sentença.

 Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 353861 Nr: 24227-70.2008.811.0041

 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: FRANCISCO DO NASCIMENTO

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

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

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

OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Código – 353861.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 458 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 448/451 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 450 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 458.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 138419 Nr: 22949-10.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANILO GUSMÃO PINHEIRO DUARTE - OAB:8086, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO KRINDGES 

SANTOS - OAB:16.792 MT, KEYLLA PEREIRA OKADA - OAB:16.798

 Código - 138419

VISTOS,

A parte Executada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

impugnação a penhora BACENJUD às fls. 239/242.

Por sua vez, a parte Exequente concordou com o valor penhorado, 

propugnando pela extinção do feito (fls. 250).

 Desta feita, nos termos do artigo 924, inciso III e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DO MÉRITO.

EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL do valor penhorado às fls. 239/242 em 

favor da parte Exequente, a ser transferido de acordo com os dados 

bancários informados nos autos às fls. 250.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

 Preclusa a via recursal, arquive-se, observando as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Novembro de 2018.

 YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1194486 Nr: 2870-19.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO RAMALHO DE OLIVEIRA, MARCELO 

RAMALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 2870-19.2017.811.0041 Cód. 1194486.

Procedimento: Embargos à Execução/Processo de Execução.

Parte Embargante: Maurilio Ramalho de Oliveira; Marcelo Ramalho de 

Oliveira.

Parte Embargado: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda.

Data: 06 de Novembro de 2018.

Horário: 14h00min.

PRESENTES

O MM. Juiz Yale Sabo Mendes, a parte embargada representada pela 

preposta Katianne Kyula Alves e sua d. advogada Dra. Jackeline Franco 

Moraes (OAB/MT 19816/O).

AUSÊNTES

As partes embargantes e seu representante legal.
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 OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência pelo MM. Juiz constatou a ausência das partes 

embargantes bem como a de seu d. advogado.

A d. advogada da parte embargada requer o bloqueio Bacenjud, bem como 

a pesquisa de bens no Renajud e Infojud. Além disso, a d. advogada 

requer a aplicação da multa pela ausência dos Embargantes.

 DELIBERAÇÕES

 Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão:

“Vistos:

1 – Juntem nos autos os documentos apresentados em audiência.

2 – Voltem os autos conclusos para ulteriores deliberações.

3 - As partes presentes saem cientes e intimadas desta decisão. 

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi determinado o encerramento deste 

termo.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 952097 Nr: 990-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA KARLA FIGUEIREDO 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:

 Processo Código nº 952097

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de Sentença que a parte 

executada intimada, deixou de pagar a divida, vindo o exequente requerer 

a realização de penhora eletrônica.

Não havendo nos autos comprovação do pagamento da condenação, 

defiro a penhora requerida pelo exequente as folhas 133/136.

Formalize-se a busca junto ao Banco Central do Brasil, via sistema 

Bacenjud, para penhora de valores na conta corrente existente em nome 

da parte executada, até o limite do débito exequendo, mantendo-se o 

processo em gabinete, por 48 horas, ou até que se processe a ordem 

expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A solicitação de bloqueio via Bacenjud, obteve resultado negativo, visto 

não ter encontrado valor disponível para penhora nas contas bancárias da 

parte executada, conforme extrato anexado que segue nos autos.

Dessa forma, intime a parte exequente no prazo de 10 (dez) dias, indicar 

nos autos bens de propriedade da parte executada, passíveis de penhora, 

ou requerer o que entender de direito, de forma a promover o normal 

andamento desta execução.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1297058 Nr: 7538-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA APARECIDA TOTTENE BAGATTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA LOUREIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ COELHO JUNQUEIRA - 

OAB:6.485, CRISTIANE TESSARO - OAB:1.562 OAB/MT, JONI FRANK 

UEDA - OAB:5.687/RO, MARIA CAROLINA DE FREITAS ROSA FUZARO - 

OAB:6125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 719863 Nr: 15342-62.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR RODRIGUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, JACKELYNNE DE CASSIA PAIVA - 

OAB:13129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código – 719863.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 200 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 196/198 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 197 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 200.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Novembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 723052 Nr: 18630-18.2011.811.0041

 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: CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESCONHECIDOS OR IGNORADOS, CLAUDINEI 

DE SOUZA ALVES, ESPÓLIO DE CLARO MARQUES DA SILVA, 

SATURNINO MARQUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PELISSARI DE 

RODRIGUES - OAB:11.717/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal 

manifestar acerca das fls. 245.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 893203 Nr: 25363-92.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANIEL MONTEIRO DE SOUSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

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

SILVA - OAB:8184

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem-se 

acerca do Laudo Pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1045487 Nr: 44117-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE ROCHA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:17574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Código – 1045487.

VISTOS,

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 69 de 509



A parte Requerente à fl. 226 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 217/224 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 223 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 226.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Novembro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 727089 Nr: 22941-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA ROSA AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A, CPAUTO VEÍCULOS, 

TRANSAMERICA VEICULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS MAIA DE 

ALMEIDA - OAB:9153 - MT, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 11.340-A, 

CELSO ROBERTO TEIXEIRA - OAB:10892, CLEODEMIR DE PAULA 

MARTINS - OAB:15347/MT, NILSARA DE LIMA BATISTA - 

OAB:7794/MT

 Processo Código nº 727089

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de Sentença, que a parte 

exequente anexa nos autos a planilha atualizada da condenação.

Assim, dando prosseguimento a decisão de folhas 347, determino que se 

formalize a busca junto ao Banco Central do Brasil, via Bacenjud, para 

penhora de valores na conta corrente existente em nome da executada CP 

Auto Veículos, até o limite do débito. Sendo a busca negativa, ou 

insuficiente proceda-se a busca de veículos no Detran.

Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, ou até que se 

processe a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

 No caso, as buscas realizadas no CNPJ da executada CP Auto Veículos, 

obtiveram resultado negativo. A solicitação de bloqueio Bacenjud não 

encontrou valor disponível para penhora nas contas bancárias da parte 

executada, e no Detran, a busca realizada via Renajud, também obteve 

resultado negativo, por não haver encontrado veículo cadastrado em 

nome da parte executada, conforme relatórios anexados nos autos.

 Ante ao exposto, não havendo indicação de outros bens pelo exequente, 

para regular andamento desta execução, fundamentado no que dispõe o § 

3º do artigo 523 do CPC, determino que se proceda a penhora de bens na 

sede da empresa executada ou na residência do sócio proprietário, tantos 

quantos bastem para garantia do valor exequendo, com exceção dos 

legalmente impenhoráveis - artigo 833 do CPC.

Expeça-se mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de Novembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 449542 Nr: 22476-77.2010.811.0041

 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: TIAGO CUNHA BRESCOVICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AULUS RODRIGUES FERREIRA, SOLANGE 

WENDT FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT 4284/O

 Certifico que, encaminho intimação para as partes, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos à 1ª instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 326363 Nr: 26017-26.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT, PAULA PINHEIRO DE SOUZA - 

OAB:12.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:10951, ROQUE ZACARIAS LICCIARDI - OAB:4286-B/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 442/443.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 944804 Nr: 57329-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA BARBOSA DOS SANTOS

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

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

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que encaminho intimação do requerido para manifestar acerca 

do desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 785977 Nr: 39859-97.2012.811.0041

 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: COXIPO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DATEC PRODUCTS COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

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

OAB:9.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 Certifico a necessidade de nova publicação da intimação de fls. 143, uma 

vez que fora informado no presente feito nas fls. 146, o novo patrono do 

requerente. No ensejo encaminho intimação da parte requerente, para 

proceder à distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como 

comprovar sua distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 373904 Nr: 10209-10.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANA KUSTHER CAVALCANTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

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

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem-se 

acerca do Laudo Pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 70 de 509



 Cod. Proc.: 1172887 Nr: 41256-55.2016.811.0041

 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: RDC, ROSIMEIRE PATRICIA DUARTE GONÇALVES 

COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem-se 

acerca do Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 337373 Nr: 8253-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BKN SERVIÇO DE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELE - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA GOBETTI DE JESUS - 

OAB:309.272/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5.127/MT, SAMUEL PEDRO PEREIRA SOBREIRA - OAB:12.154 PI

 Certifico que encaminho intimação do Apelado (requerido) para, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 195/207.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 347630 Nr: 17784-06.2008.811.0041

 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: G. S. L.

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

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação para a parte autora, conforme decisão 

de fls. 266/267, que apresente comprovação da maioridade do autor nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1093276 Nr: 7618-31.2016.811.0041

 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: ROTA OESTE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA BAGGIO DE 

CARVALHO RICHTER - OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO SCHMIDT - 

OAB:4.032

 Intimação da parte interessada para, no prazo legal, promover a retirada 

da certidão expedida no feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022134-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1022134-05.2017.8.11.0041(LP) 

VISTOS, A parte AUTORA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença, alegando, em síntese, a existência de omissão no tocante a 

condenação da parte Requerida nas penas de litigância de má-fé em 

razão da alegação de que não houve requerimento administrativo prévio. 

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 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 condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, não vislumbro caracterizada qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC, lembrando ser necessário estar provado o 

dolo da parte em agir de forma maliciosa, contrária à probidade e 

prejudicial ao andamento do processo, razão pela qual à mingua de 

elementos que evidenciem tal conduta, presume-se a boa-fé, o que impede 

a imposição da penalidade insculpida no art. 81 do CPC. Com relação à 

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. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do art. 1022 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto pela parte Requerente, tão somente para reconhecer a omissão 

quanto ao pedido de condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, afastando, todavia, a imposição da penalidade. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022694-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAY GARCIA SANT ANA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1022694-44.2017.8.11.0041 (LP) 

VISTOS, A parte AUTORA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença, alegando, em síntese, a existência de omissão no tocante a 

condenação da parte Requerida nas penas de litigância de má-fé em 

razão da alegação de que não houve requerimento administrativo prévio. 

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 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 condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, não vislumbro caracterizada qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC, lembrando ser necessário estar provado o 

dolo da parte em agir de forma maliciosa, contrária à probidade e 

prejudicial ao andamento do processo, razão pela qual à mingua de 

elementos que evidenciem tal conduta, presume-se a boa-fé, o que impede 
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a imposição da penalidade insculpida no art. 81 do CPC. Com relação à 

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. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do art. 1022 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto pela parte Requerente, tão somente para reconhecer a omissão 

quanto ao pedido de condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, afastando, todavia, a imposição da penalidade. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032271-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAWAY BARBOSA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1032271-46.2017.8.11.0041 (LP) 

VISTOS, A parte AUTORA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença, alegando, em síntese, a existência de omissão no tocante a 

condenação da parte Requerida nas penas de litigância de má-fé em 

razão da alegação de que não houve requerimento administrativo prévio. 

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 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 condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, não vislumbro caracterizada qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC, lembrando ser necessário estar provado o 

dolo da parte em agir de forma maliciosa, contrária à probidade e 

prejudicial ao andamento do processo, razão pela qual à mingua de 

elementos que evidenciem tal conduta, presume-se a boa-fé, o que impede 

a imposição da penalidade insculpida no art. 81 do CPC. Com relação à 

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. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do art. 1022 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto pela parte Requerente, tão somente para reconhecer a omissão 

quanto ao pedido de condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, afastando, todavia, a imposição da penalidade. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036362-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada pra o dia 12.02.2019, ás 10:30 horas, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação no Fórum de Cuiabá, devidamente 

acompanhado de advogado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036599-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 12.02.2019, às 12:00 horas, que será realizada na 

Central de Conciliação e Mediação no Fórum de Cuiabá, para a qual deverá 

comparecer devidamente acompanhada de advogado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 893192 Nr: 25355-18.2014.811.0041

 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: KARISLENE ROSALINA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que, em 12.03.2018, foi proferida 

sentença de mérito (fls. 76/78).

Ocorre que, após a juntada da referida sentença, foi encartado aos autos 

manifestação da parte requerida, informando a realização de acordo 

celebrado anteriormente a prolação do decisum.

Com efeito, ao que se observa, o acordo entabulado foi protocolizado em 

12.07.2016 pelo sistema PEA, ou seja, bem antes de proferida a sentença 

de mérito, porém, ao tempo desta não havia sido juntado nos autos, o que 

ocasionou o julgamento do feito com procedência parcial do pedido inicial.

Em razão disso, chamo o feito à ordem para declarar nula a sentença de 

fls. 76/78, vez que proferida sem a observância da existência de acordo 

anteriormente comunicado.

No mais, conforme se observa às fls. 79/81, o acordo entabulado entre as 

partes é expressão legítima de suas vontades e representa composição 

para solução do litígio.

Assim sendo, estando presentes os pressupostos necessários, 

notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada ou, 

não havendo convenção na transação, cada parte deverá honrar com o 

pagamento do seu respectivo patrono.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1045196 Nr: 43994-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BARBOSA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 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-B/MT, MARCOS VINÍCIUS BUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Claro Tv às fls. 88/95 e, 

no mérito, dou-lhes provimento, o que faço para, sanando o erro material 

existente no decisum, alterar a sua parte dispositiva, a qual passa a ter a 

seguinte redação:

“Diante do exposto, conheço dos embargos opostos por Claro Tv em face 

da sentença de fls. 68/72 e, no mérito, NEGO-lhe provimento”.

No mais, registro que as questões suscitadas no recurso de embargos 

dos embargos não merecem acolhimento, pois reiteram as razões já 

afastadas pela decisão embargada.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 826269 Nr: 32209-62.2013.811.0041

 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: JOSE DE SOUZA BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Jose de Souza Barbosa 

às fls. 102/107v e, no mérito, dou-lhes provimento, o que faço para, 

atribuindo efeito modificativo ao julgado embargado, condenar a 

embargada à restituição dos valores descontados indevidamente da conta 

do autor, em razão dos contratos fraudulentos nº 236622633 e nº 

238933610), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a 

partir do desembolso.

D’outra banda, intime-se o autor para proceder ao levantamento dos 

valores depositados pelo requerido.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1032122 Nr: 37787-35.2015.811.0041

 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: RODRIGO GUILHERME MORESCHI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Intimo a parte Requerida para que apresente suas Contrarrazões aos 

Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1106049 Nr: 12979-29.2016.811.0041

 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: RITA TEREZINHA KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 073 S/A, BROOKFIELD 

INCORPORAÇÕES S/A

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

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:10.030/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16846-A/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MT 

16846-A

 Intimo a parte Requerida para que apresente suas Contrarrazões aos 

Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 791310 Nr: 45385-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEZ RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMAR TRATORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15284, LINDEBERGUE JOAQUIM - OAB:13812

 Intimo a parte Exequente, a empresa Dalmar Comércio de Peças Ltda, no 

prazo de 05 dias para que se manifeste se houve o total cumprimento da 

devolução do pagamento feito a maior a parte contrária.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 436311 Nr: 14771-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE FÁTIMA MATIERO BONDEZAN, CECILIA 

TEREZINHA IORIS, DARCY HUTTRA, DOMINGO AUGUSTO VANZELLA, 

ERANDU MATEUS PARMEGIANI, FRANCISCO JUVENIL, LEO MEZZOMO, 

IVO DUDAR, LIDIO IORIS, LUIZ CARLOS IORIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 Intimo a parte Autora para que se manifeste acerca da Impugnação ao 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1093221 Nr: 7582-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER LARA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVITEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO APARECIDO 

SOUTO-DEFENSOR - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STENIO PEREIRA SILVA - 

OAB:25525

 Intimo a parte Requerente para apresentar suas Contrarrazões aos 

Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1155204 Nr: 34001-46.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL GOMES DA CRUZ, VALÉRIA CRISTINA PEREIRA 
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LEÃO PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HESA 115 INVETIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - 

OAB:16.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Intimo a parte Requerente para apresentar suas Contrarrazões aos 

Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 922662 Nr: 45047-03.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TREVISAN EMBALAGENS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

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

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Intimo a parte Requerida para que apresente suas Contrarrazões aos 

Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 813234 Nr: 19710-46.2013.811.0041

 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: CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE 

AGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.E. FERREIRA MECÂNICA DIESEL - ME, 

STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VINÍCIUS MACHADO - 

OAB:15.071/MT, DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - OAB:18895/O, FLAVIA 

SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR HAMMOUD - 

OAB:5265/MT

 Intimo a parte Autora para que junte aos autos o comprovante de 

publicação do Edital de citação, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 811783 Nr: 18274-52.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERMA APARECIDA DO NASCIMENTO

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

IMOBILIÁRIA PSE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 Intimo a parte Requerente para apresentar suas Contrarrazões aos 

Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 844911 Nr: 48693-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GEBRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAIBA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:OAB/MT 14.278

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 888834 Nr: 22484-15.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIAD A. FARES PUBLICIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS DE MATO GROSSO, GONÇALVES CORDEIRO PROPAGANDA 

E MARKETING LTDA, SOUL PROPAGANDA LTDA, TIS PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA LTDA, FCS COMUNICAÇÃO LTDA, MERCATTO 

COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

 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: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, JONILSON ANELLI - 

OAB:15.492/MT, MANOEL VIEIRA DA SILVA JÚNIOR - OAB:12.571/MT, 

MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT, PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAÙJO - OAB:17962, 

ROQUE ZACARIAS LICCIARDI - OAB:4286-B/MT, ZOROASTRO 

COUTINHO NETO - OAB:8.155/MS

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1032122 Nr: 37787-35.2015.811.0041

 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: RODRIGO GUILHERME MORESCHI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Intimo a parte Requerente para apresentar suas Contrarrazões aos 

Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 783637 Nr: 37376-94.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS MOTORISTAS PROFISSIONAIS E 

TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GILBERTO CASTELO 

ALVES - OAB:15450-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 1155204 Nr: 34001-46.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL GOMES DA CRUZ, VALÉRIA CRISTINA PEREIRA 

LEÃO PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HESA 115 INVETIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - 

OAB:16.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Intimo a parte Requerida para que apresente suas Contrarrazões aos 

Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 365507 Nr: 3671-13.2009.811.0041

 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: SILVANA BADOTTI FERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA, TOYOTA 

DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - OAB:10.353/MT, 

MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, DÉBORA NAHIME ASTOLPHO - OAB:12.131 

OAB-MT, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, EDUARDO 

LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB:89199/MG, GABRIEL KAJIURA 

ROSA - OAB:13436, HENRIQUE CÉZAR G. PARREIRA - OAB:6265, JOSE 

PAULO MOUTINHO FILHO - OAB:58739/SP, PATRICIA MENDES DA 

SILVA CARVALHO - OAB:13800/MT, SEBASTIÃO DE ARAÚJO COSTA 

JUNIOR - OAB:59.805

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos á 1° instância, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 852226 Nr: 55076-49.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI SILVA SANTOS

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RODRIGUES GOMES 

- OAB:13473/ B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT, TERESA ARRUDA ALVIM 

WAMBIER - OAB:22.129-A/PR

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1134358 Nr: 24823-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ABRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINO MALHEIROS NETO, JOÃO ANTÔNIO 

CUIABANO MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 Destarte, no caso dos autos, após atenta leitura dos embargos de 

declaração apresentados às fls. 130/151, constato que não merecem 

acolhimento as alegações de vício na decisão embargada, mormente 

considerando que, como ressaltado na referida decisão, a movimentação 

bancária exposta no extrato de fls. 111/112 demonstra a utilização da 

conta poupança como conta corrente, o que afasta a proteção da 

impenhorabilidade. Logo, por pretender o embargante rediscutir a lide, 

deverá se insurgir contra referida decisão lançando mão do recurso 

cabível, isto porque, conforme já estabelecido, os embargos de 

declaração não se prestam para essa finalidade. Ademais, imperioso 

destacar que o órgão jurisdicional deve expressar sua convicção em suas 

decisões, porém poderá fazê-lo de maneira sucinta e direita sobre todos 

os elementos existentes no processo, hipótese que não haveria de 

falar-se em omissão propriamente dita. Insta frisar ainda que “o princípio 

da persuasão racional, habilita o magistrado a valer-se do seu 

convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos 

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso 

concreto” (STJ AgRg no AREsp 399206). Diante do exposto, CONHEÇO 

dos presentes embargos opostos por Justino Malheiros Neto em face da 

decisão proferida nos autos às fls. 126/128-v e, no MÉRITO, NEGO-LHE 

provimento. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 746405 Nr: 43612-96.2011.811.0041

 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: JOSE CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN DA SILVA TELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO RODRIGUES SALES - 

OAB:16.632/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

 Defiro a habilitação de fls.143.

Proceda a atualização dos dados da parte autora no sistema, bem como a 

habilitação do patrono.

Após, intime-se a parte autora para promover a citação dos requeridos, 

uma vez que a citação foi tornada nula às fls. 125.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de Novembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 111084 Nr: 2053-43.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DA SILVA FÉLIX, GIORDANO BRUNO PAULO 

FONTES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A L. BERTONI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DA SILVA FÉLIX - 

OAB:6.881/MT, GIORDANO BRUNO PAURO FONTES OLIVEIRA - 

OAB:7238, TAIS GONÇALVES MELADO - OAB:8524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO 

- OAB:3960/MT, CLOVIS DE MELLO - OAB:0220/MT, FÁBIO DE AQUINO 

PÓVOAS - OAB:5.819/MT, MARIA AMÉLIA PACHECO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:1.119

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para apresentar planilha de 

débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, com aplicação da 

correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, alínea “b”, CPC ).

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

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.
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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 .

Por fim, certifique-se o decurso de prazo para pagamento do debito 

(fls.117).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de Novembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 811524 Nr: 18013-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO PEREIRA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, ERICK SOARES TELES - OAB:16548/MT, JOÃO 

RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que os documentos anexos ao ofício de fl. 62 não 

comprovaram a efetivação dos depósitos alegados pela parte executada, 

cabível o prosseguimento da execução.

Não obstante, verifico que o valor apresentado na planilha contida na 

petição de fls. 174/175 não corresponde à atualização do valor objeto do 

contrato ora executado (fls. 23/24), assim como que inclui multa e 

honorários, ambos no percentual de 10% (dez por cento), os quais são 

indevidos, na medida em que o feito não se trata de cumprimento de 

sentença.

Assim sendo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar nova planilha atualizada do valor devido, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 739969 Nr: 36655-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VINICIUS LEVENTI DE MENDONÇA, DANIELE 

MARIA ZORZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARD PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:OAB/MT 14.522, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300-B, LUDMILA BEATRIZ P. DE MIRANDA - OAB:MT 15012-A

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por João Vinicius Leventi 

de Mendonça e Daniele Maria Zorzan às fls. 182/186 e, no mérito, 

NEGO-lhe provimento, pois ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código 

de Processo Civil, sendo certo que, in casu, pretende o embargante 

rediscutir o mérito da decisão embargada, o que se mostra defeso nesta 

estrita via recursal.

Com efeito, a insurgência dos embargantes liga-se a justiça da decisão 

(error in judicando), passível de correção apenas em sede de apelação.

 D’outra banda, no que tange ao levantamento dos valores consignados 

pelos requerentes em conta do procurador do requerido, anoto que o 

causídico não juntou aos autos procuração com poderes especiais. 

Intime-o para sanar o vício, no prazo de 15 dias.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 372129 Nr: 8573-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PACTUAL EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R S PAULINO E CIA LTDA, CLÁUDIO PAULINO 

DOS SANTOS, ROSEMARY DE SOUZA PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 54, tendo em vista que os executados sequer 

foram citados.

Compulsando os autos, observa-se que a presente ação executiva está 

embasada em nota promissória, título cujo prazo prescricional é regulado 

pelo art. 70, do Decreto nº 57.663/66, sendo de 03 (três) anos.

Assim sendo, ante o disposto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo 

Civil e considerando que não se efetivou, até o presente momento, a 

citação da parte executada, INTIME-SE a parte autora para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a ocorrência da 

prescrição intercorrente ou fundamentar a sua não ocorrência.

Atendida a determinação judicial supra ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1277890 Nr: 1173-26.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINO MALHEIROS NETO, JOÃO ANTÔNIO 

CUIABANO MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ABRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17.575

 Vistos.

Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, 

por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias.

 Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.

Para que as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro à parte autora e, posteriormente, à 

parte ré, independente de nova intimação e sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Por fim, ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as 

providências preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 

357, CPC), eventual preliminar que possa acarretar a extinção do 

processo, assim como a possibilidade de julgamento antecipado do feito 

será analisada após o cumprimento da presente decisão.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 931160 Nr: 49929-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE RODRIGO DE LARA PINTO, MARIA 

PINHEIRO DE LARA, DELMA DE LARA PINTO PARDI, MARIA AUXILIADORA 

DE LARA PINTO, ROSIMAR LUCIA DE LARA PINTO MOSQUEIRO, TANIA 

MARIA LARA PINTO MARQUES, JORGE RONEY DE LARA PINTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON LUIZ AMARO JUNIOR - 

OAB:200.129/SP, DOUGLAS RAYEL - OAB:17.206/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Vistos,

Intime-se a Dra. Priscila Katia Miguel Fakine, OAB/MT 13.706, a fim de que, 

no prazo de 15 dias, regularize a representação processual.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 810986 Nr: 17487-23.2013.811.0041

 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: D.D INTENSIVISMO E AUDITORIA MÉDICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAÚDE SAMARITANO ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADER CARLOS PONCE - 

OAB:15.088, RÓGLEISON CARLOS PONCE - OAB:313.141

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por DD Intensivismo e 

Auditoria Médica às fls. 331/332 e, no mérito, NEGO-lhe provimento, pois 

ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo 

certo que os honorários foram fixados, in casu, no percentual mínimo, 

correspondente a 10% sobre o valor corrigido da causa.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 7665 Nr: 11443-76.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Khalil, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO, M. N. 

SILVA MÓVEIS LTDA, Homero Humberto Marchezan Auzani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818, GILMAR DE SOUZA GONÇALVES - OAB:16.581-A/GO, JOÃO 

RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - OAB:6605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LASTHENIA DE FREITAS 

VARÃO - OAB:4.695/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

THAISA AZEVEDO - OAB:8717/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por William Khalil às fls. 

427/429 e, no mérito, NEGO-lhe provimento, pois ausentes os requisitos do 

art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo certo que, tratando-se de 

advogado em causa própria, a jurisprudência é assente quanto a 

desnecessidade de intimação pessoal para a caracterização da 

contumácia.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 821525 Nr: 27718-12.2013.811.0041

 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: MEEPS, SRB, NB, GEEPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, EDSON QUEIROZ B. JR. - OAB:19.502, 

EDUARDO A. L. FERRÃO - OAB:9378/DF, SAMIR HAMMOUD - 

OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA RADO - 

OAB:12906/MT, LÍGIA ESPÍNDOLA MALHEIROS - OAB:266.286/SP, 

PRISCILA DAUDT RIBEIRO - OAB:14.667/MT, RAFAEL BARRETO DE 

AGUIAR NOVAES FRANÇA - OAB:208.509/SP, THAIS REGINA RETORE - 

OAB:12.689-B

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Mafe Energia e 

Participações S/A e Outros às fls. 1.757/1.758, e, no mérito, dou-lhes 

provimento, o que faço para, atribuindo efeito modificativo ao julgado 

embargado (fls. 1.756), determinar o prosseguimento do feito, tendo em 

vista que a hipótese não é de conflito entre decisões proferidas por este 

Juízo e pelo Juízo arbitral, mas de se aferir se o objeto desta actio está ou 

não englobada pela cláusula compromissória submetida à arbitragem.

Dito isso, determino sejam os autores intimados para, no prazo de 15 dias, 

apresentarem impugnação a contestação. Além disso, determino sejam os 

autores citados, por intermédio de seus procuradores, a fim de que, no 

prazo de 15 dias, apresentem impugnação à reconvenção.

Sem prejuízo, defiro o pedido formulado pelos autores no sentido de que 

seja retirado o sigilo do processo, eis que ausentes razões jurídicas para 

tanto.

 Por fim, no que tange a alegada ausência do interesse de agir 

superveniente dos autores, suscitada pelos requeridos às fls. 

1.829/1.894, ao argumento de que, após a propositura da presente ação, 

foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas, sem quaisquer 

reservas ou ressalvas, as contas dos administradores e demonstrações 

financeiras das sociedades Buriti Energia S/A e Curuá Energia S/A, 

referentes aos exercícios sociais encerrados de 31.12.2010 até 

31.12.2016, tenho que a matéria é afeta ao meritum causae e, por isso, 

será apreciada no momento oportuno.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 360040 Nr: 29990-52.2008.811.0041

 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: FRANCISCA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA, K. N. M. L, 

ANTONIO CARLOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSP INTERNET, MARWIL COMERCIO E 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES, TORRETEL ESTRUTURAS 

METÁLICAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEREZINHA HELOISA BRUNO DE 

PINHO SILVA - OAB:589-MT, VANESSA PINHO SILVA - OAB:11183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3365-A

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Torretel Estruturas 

Metálicas Ltda - EPP às fls. 325/329 e, no mérito, NEGO-lhe provimento, 

pois ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, 

sendo certo que, in casu, pretende o embargante rediscutir o mérito da 

decisão embargada, o que se mostra defeso nesta estrita via recursal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 882462 Nr: 18258-64.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE COIMBRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:17.497/MT

 ntimo a parte Requerente para que apresente suas Contrarrazões ao 
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Recurso de Apelação, no prazo de 15 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1113275 Nr: 16016-64.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATHA NAYARA BARBALHO CRUZ

 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: LUCIANA CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 ntimo a parte Requerente para que apresente suas Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, no prazo de 15 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 789415 Nr: 43422-02.2012.811.0041

 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: LENIL DE OLIVEIRA RODRIGUES, JOSE DA SILVA 

CINTRA, NICANOR LEITE DA SILVA, IRMA ARGIO DE MELO, GLEICE 

REGINA DE SOUZA ALMEIDA, NANCI BENEDITA DE ARRUDA, JOÃO 

SOARES LEITE, NILZO DOMINGOS DE CORREA ABADIA, MARLENE MARIA 

DE CAMPOS, MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA, VANI LIMA, MARILDES 

RODRIGUES DE AMORIM ABADIA, LEDINESE DE SOUZA NEVES LEITE, 

ROSITA DE SOUZA OLIVEIRA, CREUZA MARIA RODRIGUES DE AMORIM, 

DILCE FERREIRA SOLINA DA SILVA, MARIO RODRIGUES DE AMORIM, 

LENIRA ROSALIA DO NASCIMENTO

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

SEGUROS S/A, ITAU SEGUROS S/A, FEDERAL DE SEGUROS S/A EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, BRADESCO SEGUROS S/A, TOKIO MARINE 

BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVÃO - 

OAB:84953OAB/RS, RICARDO PAPALEO BERWANGER - OAB:66.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12355, DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - OAB:171.674-SP, 

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/MT, FERNANDO 

AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - OAB:11758, GUSTAVO GOULART 

VENERANDA - OAB:81329/MG, ILZA REGINA DEFILIPPI DIAS - 

OAB:27215/SP, JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - OAB:21.098 OAB/PE, 

MÁRCIO ANUNCIAÇÃO SACRAMENTO - OAB:311.679, NELSON LUIZ 

NOUVEL ALESSIO - OAB:61713/SP, PATRICIA ROCHA DE MAGALHÃES 

RIBEIRO - OAB:71.822-OAB/MG, RANATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:MT/ 8184-4, RENATA MARINHO MARTINS - OAB:143.499, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT, Rosangela Dias Guerreiro - 

OAB:48812/RJ, SIBELE SENA CAMPELO - OAB:65.112, SUSAN 

SCHMIDT BARROS - OAB:11.727/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 725230 Nr: 20947-86.2011.811.0041

 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: ALEXSANDER SOUSA CAMARÃO COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - OAB 5332- A - 

OAB:5332-A/MT, CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - 

OAB:4.522/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA UNIJURIS - OAB:3.574/MT, 

JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - OAB:77231-A/RS, JOSÉ PATROCINIO 

BRITO JÚNIOR - OAB:, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6667/MT, 

VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:18.141-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Intimo a parte executada, no prazo de 05 dias, para que comprove nos 

autos se houve o cumprimento da sentença determinada em juízo e o qual 

requer a juntada em fls. 155 mas não o faz ali.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 933459 Nr: 51154-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLPATO & CIA LTDA ME, HENRIQUE SOTTOMAIOR 

VOLPATO, PEDRO EUGENIO GOMES PROCOPIO DA SILVA, TREVO 

COMERCIO DE RESIDUOS E SUCATAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL MINERIO MINERAÇÃO SULTAN 

AYTHEE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15.026/MT, ALEXANDRE CESAR LUCAS - OAB:15026/MT, ARTUR 

BARROS FREITAS OSTI - OAB:18.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JR. STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B/MT, FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - 

OAB:7.167/MT

 Intimo a parte autora para que se manifeste acerca da petição juntada em 

fls 125/127, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 805947 Nr: 12419-92.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELCI L. BERTELLI NAKATANI, NILSON TAKEO 

BERTELLI NAKATANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, OESTE 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI ANILSON MENACHO - 

OAB:13.949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, 

JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - OAB:4045/MT, Mara Cristina 

Lara Curvo - OAB:19315/B, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT

 Intimo as partes para que se manifestem acerca do Laudo Complementar 

juntado pelo perito, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 755953 Nr: 8028-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K K REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, KARLA 

BEATRIZ JACOB DE MELO, KENER BELO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A (TELEFONIA MÓVEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT, JEAN MARTINS PEREIRA - OAB:8.277/MT, 

JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS JUNIOR - OAB:13.294, JOSÉ MORENO 

SANCHES JUNIOR - OAB:4.759/MT, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA 

NETA - OAB:2978/MT, TARYNI MARCELLY MORENO DE ASSUNÇÃO - 

OAB:11993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:14.994-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16.846-A, 

THIAGO SANTANA SILVA - OAB:OAB/MT 21.438

 Intimo a parte autora, via DJE, para que se manifeste quanto ao 

Cumprimento voluntário da sentença e requeira o que entender de direito, 

no prazo de 05 DIAS.

Rúbia Graciela de M. Campos
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Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 724313 Nr: 19961-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS ANTUNES, DIRCEU 

CÉSAR FLORES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5926/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - OAB:5.926/MT, 

LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15.779

 Nesta data, intima-se a parte autora para requerer o que de direito for, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 310900 Nr: 17970-63.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DALCANALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA, 

JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO

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

OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT, JULIO CESAR RIBEIRO - OAB:5.127/MT, JULIO CESAR 

RIBEIRO - OAB:5127

 Intimo a parte Autora para que se manifeste acerca da petição juntada em 

fls. 448/453, no prazo de 15 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1082266 Nr: 2638-41.2016.811.0041

 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: ROBSON DA SILVA BUENO

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

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

OAB:17.676/MT

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

OAB:12.903/MT, RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18.652 

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

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi reagendada perícia 

para o dia 15/01/2019 a partir das 13:00 horas por ordem de chegada, no 

consultório do Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, situado na Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07, CPA I, (fundos do terminal rodoviário), CEP 

78.055-100 – Fone: (65) 3641-7100/9635-6009, sendo que o advogado da 

parte autora ficará responsável pela condução da parte na data e horário 

da realização da perícia. O periciado deverá levar todos os documentos, 

atestados e exames complementares (RADIOGRAFIAS) que porventura 

sejam úteis ao laudo pericial..

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1092833 Nr: 7424-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA GOMES HOLAK

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Requerente para que se manifeste, no prazo de 15 dias, 

quanto ao prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os 

requisitos descritos no art. 524 do CPC.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 892074 Nr: 24597-39.2014.811.0041

 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: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSEFAC TRANSPORTES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU GONÇALVES - 

OAB:174.404/SP, TATIANA TEIXEIRA - OAB:201849/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CÉSAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12035

 Intimo a parte Requerente para que apresente, no prazo de 5 dias, suas 

Contrarrazões aos Embargos Monitórios opostos.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 858853 Nr: 772-66.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACER CONSTRUÇÃO E DESIGN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDRAR COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, MANDRUP LARSEN FILHO, JOÃO CARLOS PICCINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora para que apresente, no prazo de 05 dias, o 

comprovante de pagamento da diligência requerida (mandado de 

intimação/avaliação e/ou penhora), a fim de que seu cumprimento seja 

efetivado.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1168890 Nr: 39641-30.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY BARBOSA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Intimo a parte autora, via DJE, para que se manifeste quanto ao 

Cumprimento voluntário da sentença e requeira o que entender de direito, 

no prazo de 05 DIAS.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 81456 Nr: 3362-75.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CURZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BEZERRA DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, GIAN 

CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROOSELENY LEITE DE 
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ANDRADE - OAB:5211/MT

 Intimo a parte requerente para que esclareça se a Carta Precatória fora 

distribuída como processo autônomo no juízo deprecante, uma vez que os 

documentos juntados às fls. 280/282 se referem aos autos que já tramitam 

na Comarca de Jardim de Piranhas-RN em que se faria a penhora e não 

consta o número atribuído à precatória quando da sua distribuição, o que 

impossibilita obter informações precisas quanto ao seu cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1057026 Nr: 49575-46.2015.811.0041

 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: FRANK WELLINGTON MIRANDA DA CONCEIÇÃO

 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: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16.988 MT, LOUISE RAINER PEREIRA - OAB:16691/A, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte Requerida para que apresente suas Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, no prazo de 15 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 795593 Nr: 1931-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIVET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ZANETTI GHIORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Requerente para que se manifeste, no prazo de 05 dias, e 

requeira o que entender por direito, devendo indicar bens passíveis de 

penhora, cientificando-se de que no silêncio, a presente execução será 

suspensa pelo prazo de 01 ano.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 321210 Nr: 23004-19.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE TOMASIA DE AQUINO NUNES

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TAMBELINI 

BRASILEIRO - OAB:10.780-B/MT, GUSTAVO TAMBELINI BRASILEIRO - 

OAB:10.782, ROBERTO TAMBELINI - OAB:2716-A, ROZANA ALVES 

ATHAIDE GAMARRA DA SILVA - OAB:11.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO EULLER BARROS 

ROCHA - OAB:12140

 Intimo a parte Autora para que apresente, no prazo de 05 dias, o 

comprovante de pagamento da diligência requerida (mandado de 

intimação/avaliação e/ou penhora), a fim de que seu cumprimento seja 

efetivado.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 728985 Nr: 24961-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO TUTOMU HIRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORADA INVESTIMENTOS S/A, MORADA 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora para que apresente, no prazo de 05 dias, o 

comprovante de pagamento da diligência requerida (mandado de 

intimação/avaliação e/ou penhora), a fim de que seu cumprimento seja 

efetivado.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1158957 Nr: 35486-81.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERT ROGER DA SILVA NEVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(07.05.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ.CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.Nesse sentido:“AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195).O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido:“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1105105 Nr: 12580-97.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA ROSA DE MORAIS BARBOSA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos á 1° instância, no prazo de 5 (cinco) dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1113776 Nr: 16239-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON PINTO MATOS JUNIOR

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Intimo as partes para que se manifestem acerca da devolução dos autos 

pela 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.: 844595 Nr: 48399-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA., MARLENE NAZARIO 

CHAPARRO

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

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 Intimo a parte Autora para que se manifeste quanto a petição juntada em 

fls. 179/185, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 408519 Nr: 448-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI DE SOUZA NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11679, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

PROCEDA-SE a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl.508).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

INTIME-SE o executado para que pague o valor referente aos honorários 

periciais no prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde já autorizado a 

expedição do competente alvará em favor do perito atuante.

Em seguida, PROCEDA-SE ao cálculo das custas, INTIMANDO-SE o 

executado para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 05 de Novembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1081817 Nr: 2425-35.2016.811.0041

 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: JORGE LUIZ SOUZA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT DO BRASIL S/A, DOMANI DISTRIBUIDORA 

DE VEICULOS LTDA, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO J. CHEKERDEMIAN 

JUNIOR - OAB:OAB/MS 16956, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - 

OAB:3556/MS, JOÃO DÁCIO ROLIM - OAB:822-A/MG, LUIZ AUGUSTO 

ARRUDA CUSTODIO - OAB:11.997/MT, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN 

- OAB:12129-A

 Vistos,

Defiro parcialmente o pedido de fls. 194/197, o que faço para conceder a 

requerida FCA FIAT CHRYSLER DO BRASIL LTDA. o prazo de 15 dias 

para contestar, a contar do protocolo da referida petição (31.10.2018).

Com efeito, verifica-se que a referida demandada não foi regularmente 

citada (fls. 83), bem como que, deferido o pedido de desistência ao acordo 

formulado pelo autor, não foi esta devidamente intimada, com a abertura 

do prazo para contestação.

Lado outro, indefiro o pedido da requerida FCA FIAT CHRYSLER DO 

BRASIL LTDA no que tange a nulidade da decisão que determinou o 

prosseguimento do feito independentemente de sua prévia oitiva, tendo em 

vista que a desistência a homologação do acordo é ato unilateral da parte, 

não sendo, portanto, necessária a oitiva da parte ex adversa para tanto.

Porceda-se a anotação do advogado dessa reqeurida no sistema 

informatizado.

Por fim, com o aporte da contestação, intime-se o autor para impugná-la, 

no prazo de 15 dias.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 734861 Nr: 31182-15.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E 

SEGURANÇA, MJB SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, SALMEN KAMAL 

CHAZALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA GALVÃO DE ASSIS ACCIOLY, 

ROBSON CARLOS LUCHI, ITAU UNIBANCO S/A

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

OAB:OAB/MT 12.443, CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - 

OAB:12908/MT, LUCIMEIRE MARIA DA SILVA - OAB:10831-E, SALMEN 

KAMAL GHAZALE - OAB:7105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S/A às 

fls. 268v e, no mérito, dou-lhes provimento, o que faço para, atribuindo 

efeito modificativo ao julgado embargado (fls. 262/266), corrigir o erro 

material constante no decisum, anotando que os juros de mora de 1% ao 

mês deverão incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC a 

partir da publicação da sentença, por se tratar de dano moral decorrente 

de responsabilidade contratual.

Proceda-se as anotações quanto a substituição do procurador do autor 

(fls. 279).

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 27457 Nr: 5969-61.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Peixoto Camargo, PEDRO MARCELO DE SIMONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO, GENILTON NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS V. V. 

MARCONDES - OAB:3599 B/MT, CHRISTIANE COSTA MARQUES NEVES 

- OAB:5174, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3.213/MT, PEDRO 

MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CASTRO SANDY - 

OAB:6572, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, Elaine 

Cristina Ferreira Sanches - OAB:7863/MT, JANAINA GOMES DA 

SILVA - OAB:10.384-B, JOHARA DE OLIVEIRA BARBOSA MUNIZ - 

OAB:10.532, KLEYSSON HARDERSSON ARANTES SOUZA DE CAMPOS 

- OAB:10.545/MT, MARCELO ZAGONEL - OAB:11.504/MT, MÔNICA 

GOES CAMPELO - OAB:8.735/MT, ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, Ronaldo Costa de Souza - OAB:7630

 Intimo a parte Autora para que apresente, no prazo de 05 dias, o 

comprovante de pagamento da diligência requerida (mandado de 

intimação/avaliação e/ou penhora), a fim de que seu cumprimento seja 

efetivado.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 391299 Nr: 26595-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CASSEMIRO RABEL FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTR - CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:11.506/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada 

por OSVALDO CASSEMIRO RABEL FILHO em desfavor de CTR – CLINICA 

DE TRATAMENTO RENAL LTDA.

 As partes celebraram acordo nos autos constante as fls. 256.

A parte exequente foi intimada para informa se houve o cumprimento 

integral da avença, porém não se manifestou.

É o breve relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que o silêncio da exequente, entender-se que o acordo foi 

regularmente cumprido, a extinção da presente execução é medida que se 

impõe.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente à espécie.

 Se houver custas processuais pendentes, são devidas pelo executado, 

em atenção ao princípio da causalidade.

Os honorários advocatícios já foram fixados no acordo.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 01 de Novembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1156751 Nr: 34606-89.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL TEIXEIRA DA SILVA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos),acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(20.12.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ.CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.Nesse sentido:“AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1113776 Nr: 16239-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON PINTO MATOS JUNIOR

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Intimo a parte Autora para que se manifeste se concorda com o valor 

pago da condenação imposta e requeira o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1067386 Nr: 54243-60.2015.811.0041

 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: RENATO AFONSO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22378/O, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - 

OAB:3.512/MS, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizado por RENATO AFONSO 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 (fl. 165), com a concordância da patrona da parte autora 

acerca dos valores (fl. 166).

 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.
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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.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cuiabá, 01 de Novembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1160953 Nr: 36324-24.2016.811.0041

 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: JOSE MARQUES PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A, ALLINE RIZZIECOELHO OLIVEIRA GARCIA - 

OAB:OAB/ 24.549, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30845, RUBIA 

EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:16120/MT

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos á 1° instância, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 863096 Nr: 4105-26.2014.811.0041

 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: VALDINEI FERREIRA DE FRANÇA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA MESQUITA BUZZETTI 

DIAS - OAB:9392

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

OAB:18532/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT, 

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

DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - OAB:17574/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (20.12.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ.CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.Nesse sentido:“AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195).O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 754915 Nr: 6914-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLYNTHO GONÇALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA COMERCIO VAREJISTA DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, MIGUELINA DE CAMPOS SILVA, 

WESLY ALVES DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO S. LOBATO - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO 

MACAGNAM - OAB:5.933-B, ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 Intimo o advogado: Dr° Fábio Rogério Del Argo Macagnan OAB/MT 

5.933-B, em razão da informação de fls. 83, para que se manifeste se 

ainda continua a patrocinar os interesses da Ré nesses autos, no prazo 

de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1115717 Nr: 16918-17.2016.811.0041

 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: MARLI DE SOUZA PINHEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Intimo as partes para que se manifestem acerca da devolução dos autos 

pela 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.: 862468 Nr: 3624-63.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDS, MARCOS GOULARTE NEVES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

OAB:12.903/MT, RAYANNY L MIRANDA NOCETI - OAB:18652, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte autora, via DJE, para que se manifeste quanto ao 

Cumprimento voluntário da sentença e requeira o que entender de direito, 

no prazo de 05 DIAS.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 735582 Nr: 31944-31.2011.811.0041

 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: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE SOUZA PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B, João Barros Ferreira Jr. - OAB:7002/MT

 Nesta data, intima-se as partes para manifestarem acerca da proposta de 

honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1173096 Nr: 41358-77.2016.811.0041

 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: MILTON FERREIRA FRANÇA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT, sinthia beretta - OAB:12732/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

PROCEDA-SE a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl.138).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

INTIME-SE o executado para que pague o valor referente aos honorários 

periciais no prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde já autorizado a 

expedição do competente alvará em favor do perito atuante.

Em seguida, PROCEDA-SE ao cálculo das custas, INTIMANDO-SE o 

executado para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 05 de Novembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 948605 Nr: 59466-28.2014.811.0041

 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: VANELIA NOGUEIRA ARAUJO OLIVEIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Intimo a parte autora, via DJE, para que se manifeste quanto ao 

Cumprimento voluntário da sentença e requeira o que entender de direito, 

no prazo de 05 DIAS.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 945261 Nr: 57549-71.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO BISPO

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora para que apresente sua Impugnação a Exceção de 

Pré-Executividade juntada aos autos, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 760993 Nr: 13397-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELEN SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A, URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO 

IMOBILIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA 

THIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15.140/MT, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - 

OAB:13.586/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Intimo as partes para que apresentem suas Contrarrazões aos Embargos 

de Declaração opostos, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 760993 Nr: 13397-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELEN SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A, URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO 

IMOBILIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA 

THIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15.140/MT, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - 

OAB:13.586/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Intimo a parte autora para que se manifeste acerca das petições juntadas 

em fls. 340/381, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1125145 Nr: 20978-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANFÉRTIL AGRO COMERCIAL LTDA, 

TOMAZ FERNANDO DE BASTOS, ANA MARIA DAS GRAÇAS VIVAN 

BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NOGARA DE CASTILHO 

- OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14234

 Intimo a parte autora para que se manifeste acerca da petição juntada em 

fls 552/571, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 408401 Nr: 390-15.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11.679/MT, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

PROCEDA-SE a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl.376).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

INTIME-SE o executado para que pague o valor referente aos honorários 

periciais no prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde já autorizado a 

expedição do competente alvará em favor do perito atuante.

Em seguida, PROCEDA-SE ao cálculo das custas, INTIMANDO-SE o 

executado para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 05 de Novembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1159033 Nr: 35524-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN DA SILVA MOURA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

PROCEDA-SE a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl.92).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

INTIME-SE o executado para que pague o valor referente aos honorários 

periciais no prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde já autorizado a 

expedição do competente alvará em favor do perito atuante.

Em seguida, PROCEDA-SE ao cálculo das custas, INTIMANDO-SE o 

executado para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 05 de Novembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 178505 Nr: 25929-90.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PERRONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DA SILVA - VIDRAÇARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA 

LOBATO - OAB:3623/MT, LUIZ PINHEIRO BARBOSA NETO - 

OAB:6846/MT, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - 

OAB:12.350/MT, JUSCELINO LUIS RODRIGUES NETO - OAB:4.340-B/MT

 Nesta data, intima-se a parte autora para requerer o que de direito for, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 743791 Nr: 40790-37.2011.811.0041

 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: EUNEBER FRANCO RODRIGUES

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:7.670/MT

 Intimo as partes para que se manifestem acerca da devolução dos autos 

pela 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.: 908013 Nr: 35547-10.2014.811.0041

 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: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON ANTÔNIO SECCHI DE ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Genilson Antonio 

Secchi de Avila às fls. 125/130, e, no mérito, nego-lhes provimento, tendo 

em vista que o órgão jurisdicional ao expressar sua convicção nas 

decisões, poderá fazê-lo de maneira sucinta e direita sobre todos os 

elementos existentes no processo, sem a necessidade de se manifestar 

sobre os demais elementos inaptos a alterar a conclusão do julgado.

Ademais disso, ao contrário do sustentado pelo embargante, o autor 

acostou à inicial os documentos necessários a comprovação da despesa 

com o pagamento da indenização securitária.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 838141 Nr: 42863-11.2013.811.0041

 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: VALÉRIA DE CARVALHO ARAUJO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA - OAB:10344, HUMBERTO MARQUES DA SILVA - OAB:9725-B, 

RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, MARIA ANGÉLICA DA COSTA ZANATA 

- OAB:13335, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360-MT

 Vistos,

De rigor, o não acolhimento dos presentes embargos de declaração é 

medida que deve se impor.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê que:

 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
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II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Conforme se extrai do decisum verberado, não há qualquer das hipóteses 

condicionadoras previstas no art. 1.022, do CPC, eis que a decisão 

embargada não se mostra obscura, contraditória, omissa e nem mesmo 

apresenta erro material.

De outro norte, anoto que a fundamentação dos embargos declaratórios 

sustentada pela parte embargante exige nova apreciação do mérito, o que 

se mostra vedado em sede do estreito e limitado recurso interposto.

Com efeito, no caso dos autos, verifico que não assiste razão à 

embargante, isto porque não há omissão na sentença em análise, 

pretendendo, na verdade, com a interposição deste recurso, rediscutir a 

lide, consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, finalidade 

esta inviável em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, colhe-se algumas ementas das jurisprudências da Egrégia 

Corte Mato-grossense demonstrando o uníssono entendimento sobre o 

tema:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - SEGURO OBRIGATÓRIO - PRETENSÃO 

DE EFEITOS MODIFICATIVOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE 

OU CONTRADIÇÃO - REJEIÇÃO. Consoante dispõe o artigo 535 do Código 

de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a expungir do 

julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição. Não se evidenciam 

como via adequada para rediscussão do mérito da causa, haja vista que, 

em regra, são pleitos de integração, e não de substituição, não sendo 

possível emprestar-lhes efeitos infringentes. Não se constatando os vícios 

apontados, a medida que se impõe é o desprovimento do recurso. 

(Embargos de Declaração nº. 3402. Ano 2012. Rel. Des. Dirceu dos 

Santos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO - DESPROVIDO. Para 

que sejam cabíveis os embargos de declaração, mister se faz observar os 

requisitos elencados no art. 535, do CPC, quais sejam: omissão, 

contradição ou obscuridade eventualmente contidas na decisão. Ainda é 

admitido, o declaratório para corrigir eventual erro material. O julgador não 

está obrigado a discorrer sobre todas as teses da defesa, bastando para 

tanto, que o faça de forma fundamentada e motivada, a teor do que dispõe 

o art. 93, inc. IX, da CF, o que de fato o ocorreu. Estando ausentes os 

requisitos ensejadores elencados no art. 535, do CPC, não há como 

acolher a pretensão do recorrente, devendo ser desprovido, sob pena de 

reexaminar matéria já decidida. (Embargos de Declaração nº. 3276. Ano 

2012. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

 Logo, por pretender o embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir 

contra referida decisão lançando mão do recurso cabível, isto porque, 

conforme já estabelecido, os embargos de declaração não se prestam 

para essa finalidade.

Ademais, imperioso destacar que o órgão jurisdicional deve expressar sua 

convicção em suas decisões, porém poderá fazê-lo de maneira sucinta e 

direita sobre todos os elementos existentes no processo, hipótese que 

não haveria de falar-se em omissão propriamente dita.

Insta frisar ainda que “o princípio da persuasão racional, habilita o 

magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, provas, 

jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender 

aplicável ao caso concreto” (STJ AgRg no AREsp 399206).

 Anota-se, por oportuno, que as questões suscitadas pelo embargante 

fora devidamente enfrentadas no decisum embargado.

Portanto, indiscutível o caráter procrastinatórios do presente recurso, 

razão pela qual, nos termos do art. 1,026, §2º, do CPC, aplico ao 

embargante multa no percentual de 2% sobre o valor da causa.

 Diante do exposto, CONHEÇO dos presentes embargos opostos e, no 

mérito, NEGO-LHE provimento.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1155291 Nr: 34037-88.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA DA SILVA LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O, VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizado por 

Angelica da Silva Lima 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 (fl. 170), com a concordância da patrona da parte autora 

acerca dos valores (fl. 173).

 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.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 955406 Nr: 2790-26.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ONÉZIO MARTINS

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - 

OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA 

ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Vistos.

Considerando que apesar de intimada pessoalmente a parte requerente 

permaneceu inerte, INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos termos do art. 485, §6º do Código de 

Processo Civil.

 Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1152672 Nr: 32917-10.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LL GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, 

ZEUXIS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACEL - ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS 

EDUCACIONAIS LTDA, ESCOLA CHAVE DO SABER S/S LTDA - EPP, 

SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA, SOMOS EDUCAÇÃO S.A, 

RAIMUNDO ERLANO PEREIRA DE AQUINO

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

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX CARLOS CAPURA DE 

ARAÚJO - OAB:296.255/SP, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 
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OAB:4.032/MT, HERMANO DE VILLEMOR AMARAL - 

OAB:109.098-A/SP, JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - 

OAB:234.670-SP, MARCOS ALBERTO SANT'ANNA BITELLI - 

OAB:87.292/SP

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos às fls. 455/456, o que faço 

para, reconhecendo a contradição apontada, anotar que efetivamente a 

transação atribuiu ao autor o pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houvesse.

Ocorre que, in casu, o autor é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita, não cabendo a este transacionar sobre verba pública (custas 

processuais).

Assim, com as ressalvas acima, registro que as custas processuais 

deverão ser divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 90, 

§2º, do citado Diploma Processual, observadas as normas da gratuidade 

da Justiça em relação ao autor.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1147906 Nr: 30773-63.2016.811.0041

 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: JAIRO LAZARI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de Benefício do Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizado por Jairo Lazari 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 (fl. 169), com a concordância da patrona da parte autora 

acerca dos valores (fl. 172).

 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.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 890964 Nr: 23878-57.2014.811.0041

 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: JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA, VERUSCA DE 

PAULA CARVALHO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG-SURF AQUATICO DO BRASIL SOCIEDADE 

CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que houve manifestação do curador especial, INTIME-SE a 

parte autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 350 do Código Processo Civil.

 Após, INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que 

entendem necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar.

Para que as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro à parte autora e, posteriormente, à 

parte ré, independente de nova intimação e sob pena de preclusão.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, 

venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de Novembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 758951 Nr: 11220-69.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VINICIUS LEVENTI DE MENDONÇA, DANIELE 

MARIA ZORZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por João Vinicius Leventi 

de Mendonça e Daniele Maria Zorzan às fls. 304/3085 e, no mérito, 

NEGO-lhe provimento, pois ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código 

de Processo Civil, sendo certo que, in casu, pretende o embargante 

rediscutir o mérito da decisão embargada, o que se mostra defeso nesta 

estrita via recursal.

Com efeito, a insurgência dos embargantes liga-se a justiça da decisão 

(error in judicando), passível de correção apenas em sede de apelação.

 D’outra banda, no que tange ao levantamento dos valores consignados 

pelos requerentes em conta do procurador do requerido, anoto que o 

causídico não juntou aos autos procuração com poderes especiais. 

Intime-o para sanar o vício, no prazo de 15 dias.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 840548 Nr: 45624-15.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIOROTO E FIOROTO LTDA, MARCO ANTONIO 

FIOROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAMBOO BRASIL COM. IMP.EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Fioroto e Fioroto Ltda. 

às fls. 236/239 e, no mérito, NEGO-lhe provimento, pois ausentes os 

requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo certo que, in 

casu, pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão embargada, o 

que se mostra defeso nesta estrita via recursal.

Com efeito, a insurgência do embargante refere-se à justiça da decisão 

(error in judicando), a qual é passível de correção apenas em sede de 

apelação.

 D'outra banda, no que tange ao pedido de desencadeamento da fase de 

cumprimento de sentença formulada pelo requerido, indefiro-o, por ora, eis 

que a sentença não transitou em julgado.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 429540 Nr: 10716-34.2010.811.0041

 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: SORNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA FORTALEZA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

DE MASSA FINA LTDA, ANTONIO SERGIO MOUTINHO, MARY SILVIA 

SANT AGATA MOUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINS SORNA - 
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OAB:19693/O, RONALDO LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT, SILVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7590-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Valdemar Lorenção 

Junior - OAB:105.465/SP, Deisy Magali Mota - OAB:141936/SP, KÁTIA 

SANGALI - OAB:268.648-SP, MARCO ANTÔNIO FERREIRA CASTELLO - 

OAB:3342/MS, MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - OAB:12.073/MT, 

RAPHAEL RODRIGUES PEREIRA DA SILVA - OAB:190.081

 Vistos,

Conheço os embargos de declaração opostos por Usina Fortaleza 

Industria e Comércio de Massa Fina Ltda. às fls. 269/274 e, no mérito, 

NEGO-lhe provimento, pois ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código 

de Processo Civil, sendo certo que, in casu, pretende o embargante 

rediscutir o mérito da decisão embargada, o que se mostra defeso nesta 

estrita via recursal.

Com efeito, a insurgência do embargante quanto à fixação dos honorários 

sucumbenciais refere-se a error in judicando, passível de correção em 

sede de apelação.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1096252 Nr: 8946-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PERES PARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIONEIRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAIS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Defiro o pedido de fls. 31.

Proceda-se com a citação da parte ré nas pessoas dos seus sócios 

indicados às fls. 31.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038494-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI CARRION OKABE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038494-78.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SUELI 

CARRION OKABE REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO AT Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela provisória de 

urgência, ajuizada por Sueli Carrion Okabe, em desfavor de Unimed 

Cuiabá, ambos devidamente qualificadas nos autos. Alega a autora que 

firmou contrato com a empresa requerida no ano de 2001. Menciona que 

possui patologia cervical com discopatias e hérnias cervicais, CID M511 M 

545 M531. Aduz que foi orientada pelo médico que a acompanha a realizar 

uma cirurgia de redução de mama, a fim de obter uma melhor qualidade de 

vida. Assevera que o plano de saúde negou a realização do 

procedimento, sob a alegação de que procedimentos estéticos não estão 

no rol de procedimentos cobertos pelo plano. Sustenta que buscou 

diversas formas administrativas de solucionar o impasse, contudo não 

obteve êxito. Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência, 

que a requerida seja compelida a autorizar/custear todos os 

procedimentos, incluindo toda a medicação necessária bem como todos os 

demais procedimentos necessários para realização da cirurgia de redução 

do peso das mamas. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento, porque, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito. Isso porque, as informações 

contidas nos autos são suficientes a evidenciar que a autora possui 

patologia cervical (CID M511, M545 e M531), conforme atestado de 

tratamento clínico constante no Id n.º 16323907, pág.2. Ademais, o 

supracitado atestado, menciona que o procedimento de redução mamária 

foi indicado com o intuito de a requerente ter capacidade de realizar 

reabilitação física. Consta nos autos, ainda, a recusa da requerida sob a 

alegação de que o procedimento não encontra no rol da Agência Nacional 

de Saúde- ANS (Id nº 16323912).. Ocorre que, o fato de o procedimento 

não constar na Resolução da ANS, não implica na exclusão de cobertura 

do plano, vez que o mesmo não é taxativo. Outrossim, conforme ressai do 

laudo médico, o procedimento indicado visa a reabilitação física da autora, 

e por conseguinte melhor qualidade de vida, não havendo em que se falar 

em procedimento de cunho estético. Destarte, considerando que o rol 

apontado pela requerida não é a taxativo, e ainda, considerando que o 

procedimento trará a autora maior qualidade de vida, conforme o atestado 

médico presente nos autos, entendo evidenciado a probabilidade do direito 

da parte autora. Em casos análogos, já se posicionou o Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, in verbis : “OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO 

DE SAÚDE – REDUÇÃO MAMÁRIA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NEGATIVA 

DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PROBABILIDADE 

DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC/15 – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a prestação de serviço médico 

que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a 

tutela de urgência. Nos termos do enunciado da súmula n. 469 do STJ, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde.” (CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018) 

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – 

PERICIA APRESENTAD COM A INICIAL – HIPERTROFIA MAMÁRIA – 

NEGATIVA DE CIRURGIA DE REDUÇAO DA MAMA – ALEGAÇAO DE 

AUSENCIA DE COBERTURA – PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS – NÃO 

COMPROVAÇÃO – CIRURGIA INDICADA POR PROFISSIONAIS DA ÁREA – 

CIRURGIA REPARADORA E NÃO ESTÉTICA – RECUSA INJUSTIFICADA – 

CLÁUSULA ABUSIVA – APLICAÇÃO DO CDC – SUMULA 469 DO STJ – 

DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇAO DO VALOR. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. 1. Escudado no Código de Defesa do 

Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (Lei 8.078/90), 

não há o que se falar em cerceamento de defesa a não realização de 

perícia judicial quando os documentos médicos apresentados dão conta 

de que a autora sofre de HIPERTROFIA da mama e está afetando, em face 

desta irregularidade, sua coluna vertebral.2. O Plano de saúde, escudado 

em cláusula abusiva, não pode negar a cobrir as despesas com o 

tratamento da mamoplastia, se dos autos estão a comprovar que não se 

trata de cirurgia eletiva para correção de estética e sim tratar-se de 

aspecto fundamental de natureza reparatória. 3.A negativa de cobertura 

de procedimento médico, pela operadora de plano de saúde, gera 

verdadeiro sofrimento psíquico ao associado, a ensejar indenização por 

dano moral, uma vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando 

insegurança, aflição psicológica, ainda mais levando em consideração sua 

situação já fragilizada, em decorrência do mal que o acomete.(...).” (Ap 

129369/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 

30/01/2018) No que tange ao perigo de dano, emerge da própria pretensão 

da parte autora, pois a não viabilização do procedimento imporá risco à 

saúde da parte autora. Dessa forma, em juízo de estrita delibação, 

entendo que, no caso concreto, os direitos fundamentais de preservação 

da saúde devem se sobrepor, face à aparente probabilidade do direito da 

autora e o evidente perigo de dano. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 

300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver 
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perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou 

atendido no presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja 

julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao 

status quo ante, abrindo a possibilidade da parte requerida realizar a 

cobrança do procedimento realizado. Posto isso, com base no art. 297 c/c 

art. 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, o que faço para determinar que a requerida, no 

prazo de 48 (quarenta e oito horas), AUTORIZE/CUSTEIE o procedimento 

de redução mamária prescrito a autora, incluindo toda a medicação 

necessária, bem como todos os demais procedimentos necessários para 

realização da cirurgia. Para o caso de descumprimento dessa decisão, 

FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que faço com 

fulcro no art. 297, parágrafo único, c/c art. 537, ambos do CPC, sem 

prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. No mais, ante o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição 

inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 

do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 

improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se em regime de plantão. 

Cuiabá, 06 de Novembro 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027566-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIS FILLIPE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1027566-05.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

HERIS FILLIPE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença formulado pelos autores . Analisando o feito, verifica-se que não 

houve a intimação da parte devedora, para cumprimento espontâneo do 

julgado. Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação 

da parte devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da 

obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, 

também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 18/10/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003387-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003387-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dê ciência às 

partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça. 

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013571-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1013571-22.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

ARILSON GONCALVES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença formulado pelos autores. Analisando o feito, verifica-se que não 

houve a intimação da parte devedora, para cumprimento espontâneo do 

julgado. Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação 

da parte devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da 

obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, 

também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007973-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007973-87.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Manifestem-se as partes 

acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento 

e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 
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de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá- MT, 26 de outubro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019588-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DA COSTA CAMPOS VERAS (AUTOR(A))

ITAMAR VERAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA DEON SETTE OAB - MT23220/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1019588-74.2017.8.11.0041 

AUTOR: ITAMAR VERAS DA SILVA, KELLY DA COSTA CAMPOS VERAS 

RÉU: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. Vistos etc. Tendo por finalidade 

o saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá- MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034104-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOFT CLEAN LAVANDERIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, NO 

PRAZO DE 05 DIAS. Cuiabá,07/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010533-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LA PROVENCE VIE DECORACOES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HABNER ZUHANY AMARAL GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010533-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LA PROVENCE VIE DECORACOES EIRELI - EPP REQUERIDO: HABNER 

ZUHANY AMARAL GOMES Vistos etc. Trata-se de requerimento para 

realização de tentativa de penhora on-line via BACENJUD e restrição 

judicial de veículos via RENAJUD formulado por K B PARTICIPAÇÕES E 

ADMINISTRAÇÃO LTDA EPP (LA PROVENCE VIE DECORAÇÕES EIRELI), 

em desfavor da parte executada HABNEN ZUHANY AMARAL GOMES. 

Conforme se dessume de todo o processado, a ação se arrasta desde 

2018, não tendo a parte executada adimplida o débito voluntariamente e a 

exequente não conseguido satisfazer o seu crédito até a presente data, 

motivo pelo qual, pleiteia por nova tentativa de penhora on-line sobre 

dinheiro nas contas da parte executada, utilizando-se do sistema 

BACENJUD e a restrição judicial de veículos via RENAJUD. Nesse 

diapasão, considerando o dinheiro ser o primeiro na ordem de bens a 

serem penhorados, aliado ao fato também inconteste de que o devedor, 

devidamente intimado, deixou correr o prazo in albis sem efetuar o 

pagamento da dívida, é de todo válido o pedido, devendo, 

consequentemente, ser deferida a tentativa de penhora on line, inclusive 

por retratar, in casu, o próprio interesse da justiça em face ao caráter 

público do processo. Com as alterações ocorridas no processo de 

execução, tem-se a possibilidade de penhora dos numerários existentes 

em contas correntes, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o 

valor da dívida executada. Vejamos o que dispõe o artigo 854 “caput” do 

Código de Processo Civil: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro 

em deposito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exeqüente, 

requisitara a autoridade supervisora do sistema bancário, 

preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de 

ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato determinar sua 

indisponibilidade, até o valor indicado na execução. § 1° As informações 

limitar-se-ão a existência ou não de deposito ou aplicação até o valor 

indicado na execução”. Ademais, estabelece o artigo 835 do Código de 

Processo Civil a ordem legal de nomeação: “Art. 835. A penhora 

observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie 

ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; Consigno, também, 

que o próprio Superior Tribunal de Justiça, já decidiu: “PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE 

PARA O DEVEDOR. ARTS. 620 E 655 DO CPC. 1 - Conforme a pacífica 

jurisprudência desta Corte, a determinação de penhora on line não ofende 

a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o princípio da menor 

onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC. Precedentes. 2 - 

Agravo regimental desprovido”. (STJ – AgRg no Ag 935082 / RJ - Relator: 

Ministro FERNANDO GONÇALVES (1107) - Data de Julgamento: 

19/02/2008) Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora 

on-line, que deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada 

HABNEN ZUHANY AMARAL GOMES, pessoa física, CPF nº 

784.102.582-34, sobre a quantia de R$ 64.203,69 (sessenta e quatro mil 

duzentos e três reais e sessenta e nove centavos). No tocante ao pedido 

de restrição judicial de veículos, o Provimento n.º 02/2010-CGJ instituiu o 

Sistema RENAJUD, ferramenta que possibilita ao magistrado obter 

informações sobre veículos em nome da parte executada, com vistas ao 

cumprimento do referido Provimento, assim, lastreado nos princípios da 

celeridade e da economia processual, a medida deve ser deferida. 

Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o Sistema RENAJUD uma ferramenta que 

possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos 

veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional 

de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN”. (Art. 1º). Posto isso, 

em não obtendo êxito na tentativa de penhora on-line via Bacenjud, 

determino, desde já, a constrição judicial de veículos existentes em nome 

da parte executada HABNEN ZUHANY AMARAL GOMES, pessoa física, 

CPF nº 784.102.582-34, junto ao DETRAN via sistema Renajud, suficiente 

para garantia do débito. Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do 

Provimento n.º 04/2007- CGJ mantenha-se o feito concluso em gabinete 

para a efetivação das constrições acima deferida através dos Sistemas 

Bacenjud e Renajud. Procedida à penhora, intime-se o executado para, 

querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze). Oficie-se ao 

departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça 

informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. INDEFIRO o pedido de oficio a todos os cartórios uma vez que 

não demonstrou a impossibilidade de fazê-lo por meios próprios, não 

competindo a este Juízo praticar atos típicos de parte. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1021274-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI MARIA FEITOSA BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021274-04.2017.8.11.0041 

AUTOR: CRISTIANI MARIA FEITOSA BASTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CRISTIANI MARIA 

FEITOSA BASTOS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 29.04.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 11082667, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração Do Polo Passivo Da 

Lide – Da Necessidade Da Inclusão Da Seguradora Líder Do Consórcio Do 

Seguro DPVAT S.A. Na Demanda; II- Pedido Administrativo Prévio – 

Ausência de Interesse de Agir – Necessidade/Adequação – Da Nova 

Orientação Do STJ. 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. 10828027, indicando o 

grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE – DA 

NECESSIDADE DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 
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salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 29.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10828027, 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): Punho Direito (...) 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 Punho Direito 50% Média [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -Punho Direito: *25% sobre 

R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: 

R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 
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cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.687,50 ( 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(29.04.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025598-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FERNANDES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1025598-37.2017.8.11.0041 

AUTOR: WESLEY FERNANDES DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WESLEY 

FERNANDES DE LIMA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 09.06.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação ID. 11091825, além de 

documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder; II - Pedido Administrativo Anterior – Da Falta De 

Interesse De Agir; III – Principio Da Causalidade E A Sucumbência Autoral; 

IV - Do Requerimento Administrativo Perante A Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais – devolução – pendencia documental – V – comprovante 

de residência em nome de terceiro. 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. 

10937492, 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. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento apresentado 
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pela parte autora não é suficiente para comprovar o requerimento na 

esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo 

judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para 

comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 09.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 
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de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 10937492, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Superior 

Esquerdo . (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Superior Esquerdo 50% Média [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO 

SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% 

sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (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 (09.06.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No 

tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1028248-57.2017.8.11.0041 

AUTOR: FRANCIANE DE JESUS PESSOA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FRANCIANE DE 
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JESUS PESSOA, 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 15.03.2016, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

11102058, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Inépcia – 

Fatos Narrados Não Decorrem Logicamente A Conclusão Dos Fatos; II- 

Satisfação Da Indenização Em Esfera Administrativa – Carência Da Ação – 

Falta De Interesse De Agir. 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. 

11468306, 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. INÉPCIA – FATOS NARRADOS NÃO 

DECORREM LOGICAMENTE A CONCLUSÃO DOS FATOS. Da análise 

apurada do feito, verifica-se que a preliminar não merece prosperar, uma 

vez que os documentos que acompanham a inicial são suficientes para 

demonstrar a data do acidente, bem como o laudo pericial, o qual afirma 

que o sinistro ocorreu em 30/05/2014. Desse modo, observa-se que 

ocorreu um evidente erro material no momento de digitação, onde constou 

18.12.2016 ao invés de 15.03.2017. Ante o exposto, REJEITO a preliminar 

de inépcia da inicial suscitada. SATISFAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

ESFERA ADMINISTRATIVA - CARENCIA DA AÇÃO – FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que 

houve o efetivo pagamento da cota parte devida a requerente. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber, se houver, saldo 

remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Ademais, a matéria preliminar se confunde 

com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 15.03.2016, 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, 
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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. 11468306, 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): Joelho 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 Joelho Esquerdo 75% Intenso [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - JOELHO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

2.531,25 Total: R$ 2.531,25 Considerando que já houve pagamento em 

sede administrativa no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), resta um saldo remanescente no valor 

de R$ 168,75 a ser indenizada. No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 168,75 (cento e setenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (15.03.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033747-22.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LISMARA CRISTINA CORREA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LISMARA CRISTINA CORREA, move 

em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A., alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 09.08.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 
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13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PARA A SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS - DEVOLUÇÃO – PENDÊNCIA DOCUMENTAL A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 
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(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 09.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do pé direito. Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, terá a 

vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: -PÉ DIREITO: *50% sobre R$ 13.500,00 

= R$ 6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 

No que tange ao pleito de compensação do Requerido, com base no art. 

7º, §1º da legislação em debate, tem-se o dispositivo trata da possibilidade 

de a seguradora intentar ação regressiva contra o proprietário do veículo 

que não recolheu o valor correspondente ao seguro obrigatório no 

momento oportuno. Assim, tendo em vista a legislação civil acima 

mencionada, não tem lugar a aplicação do instituto da compensação no 

presente caso, primeiro, porque inexistente nos autos qualquer 

comprovação de dívida por parte da autora, a fim de que se preencham os 

requisitos do art. 368 do CC/02. Segundo, porque o dispositivo destacado 

pela requerida trata sobre ação de regresso contra proprietário de veículo 

que não recolheu o valor do seguro obrigatório, e, terceiro, porque tal 

argumento deveria ter sido formulado em sede de reconvenção, o que não 

foi feito. Confira-se a jurisprudência do Egrégio TJDFT sobre a questão: 

APELAÇÃO CIVIL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

AGRAVO RETIDO. CONHECIDO E DESPROVIDO. TESTEMUNHA 

ARROLADA PELA PARTE AUTORA. OITIVA SEM VÍCIO. PENSIONAMENTO 

VITALÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE LABORATIVA. EXISTÊNCIA. 

PRESTAÇÃO DESCABIDA À COOPERATIVA. LUCRO CESSANTE E DANO 

E EMERGENTE DEVIDOS. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO ADEQUADO. 

DPVAT. COMPENSAÇÃO INADMISSÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

MAJORAÇÃO. ARTIGO 20, §3º, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. (...). 6. Quanto à compensação do valor pago pelo Seguro 

Obrigatório DPVAT, destaca-se que o enunciado da súmula n.º 246 do STJ 

não resta aplicável à questão, visto que a ré ainda não pagou a 

indenização integral e, segundo informações dos autos, o referido seguro 

já foi liquidado. E mais, a relação entre o pagador do DPVAT e a segurada 

é uma relação diversa, daquela estabelecida entre a autora e a ré. 

Ademais, o artigo 368 do Código Civil prevê que "se duas pessoas forem 

ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações 

extinguem-se, até onde se compensarem". 7. Agravo retido conhecido e 

desprovido. Apelos conhecidos. Provido em parte a apelação da autora e 

desprovida a da ré. (Acórdão n.870233, 20120110760208APC, Relator: 

CARLOS RODRIGUES, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5ª TURMA CÍVEL, 

Data de Julgamento: 06/05/2015, Publicado no DJE: 09/06/2015. Pág.: 232) 

(Grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. 

PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. SÚMULA 257 DO STJ. COMPENSAÇÃO. 

DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO 
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EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 STJ.RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do DPVAT pelo 

proprietário do veículo não impede a concessão da indenização, conforme 

se depreende do teor da Súmula nº 257 do STJ. De mais a mais, o 

proprietário comprovou o recolhimento do prêmio atrasado. 2. Inviável a 

compensação, primeiro porque, para o exercício da pretensão de 

regresso, seria necessário sua formulação em sede de reconvenção. 

Segundo porque, de acordo como o art. 7º, § 1º, da Lei 6.194/74, a 

legitimidade para o exercício da ação de regresso é do consórcio de 

seguradoras e não da seguradora isoladamente e responsável pelo 

pagamento da indenização. 3. Na hipótese de morte ou invalidez cobertos 

pelo seguro DPVAT, a correção monetária sobre o valor da indenização 

tem como termo inicial a data do sinistro, nos termos da Súmula nº 580 do 

STJ. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1051753, 

20160111263059APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 10/10/2017. 

Pág.: 410/416) (destaquei) No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 1.687,50 ( mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (09.08.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025581-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CLAUDINO CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025581-98.2017.8.11.0041. AUTOR: 

WESLEY CLAUDINO CANDIDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WESLEY CLAUDINO CANDIDO, move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 03.05.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DAS ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO PARA A SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA 

AUTORAL. Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve 

ser suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento 
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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. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO – PENDÊNCIA 

DOCUMENTAL A requerida aduz que o documento apresentado pela parte 

autora não é suficiente para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo judicial 

pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para comparecer à 

Porto Seguro a fim de proceder com a regulação administrativa. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO 

PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 03.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 
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e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do tornozelo 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -TORNOZELO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (03.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015174-67.2016.8.11.0041. AUTOR: JAIR 

APARECIDO RAMALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que JAIR APARECIDO RAMALHO, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 25.11.2015, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
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(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO 

PARA SEGURADORA LÍDER . Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE À PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA 

AUTORAL. Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve 

ser suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento 

da ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo 

ser penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO 

PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. 

DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. 

DESCABIMENTO. Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada 

de comprovante de residência e RG para o processamento da inicial. 

Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70059791533, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando 

de demanda em que seja obrigatória a comprovação do endereço da 

parte, em virtude da causa de pedir, é desnecessária a emenda à inicial 

com a juntada de comprovante de endereço da parte autora. Agravo de 

instrumento provido, de plano. (Agravo de Instrumento Nº 70059638015, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack, Julgado em 12/05/2014)” Assim, a ação deve ter 

prosseguimento, não havendo a necessidade de ser juntado o 

comprovante de endereço em nome da parte autora. Ante o exposto, 

REJEITO a preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 
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[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 25.11.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do membro inferior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 
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indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MEMBRO SUPERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (25.11.2015) 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. 

No tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002800-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002800-48.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCO JUNIO LOPES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FRANCISCO JUNIO LOPES move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 09.10.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA 

DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem, por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – 

DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL / ADEQUAÇÃO – AUSENCIA DE 

COMPROVAÇÃO QUE O PEDIDO ADM FOI NEGADO PELA SEGURADORA . 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 
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acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 09.10.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do ombro direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 
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sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (09.10.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

No tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003854-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA BARROS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

' ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003854-83.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: TAINARA BARROS CARDOSO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que TAINARA 

BARROS CARDOSO, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 29.10.2012, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA SEGURADORA 

LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 
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pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto 

à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 283, por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Alega a requerida que a pretensão ora em juízo 

prescreveu na data de 29 /10/2015, ao argumento de que transcorreu 

mais de 03 (três) anos sem manifestação da parte autora. O artigo 206, 

§3º, inciso IX, do Código Civil, dispõe que a pretensão do beneficiário 

contra o segurador, em caso de seguro de responsabilidade civil 

obrigatório, prescreve em três anos. Inclusive a Súmula 405 do Superior 

Tribunal de Justiça, estabelece que a "ação de cobrança do seguro 

obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos", por ter o seguro caráter de 

responsabilidade civil. No tocante ao termo inicial do prazo prescricional, 

se encontra pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

através da Súmula 278 com o seguinte enunciado: “O termo inicial do 

prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado 

teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”. No caso em tela, o 

acidente ocorreu no dia 29.10.2012, tendo sido ajuizada a presente ação 

em 13.02.2017 (ID: 4839472), sendo que a perícia médica foi realizada em 

29.06.2017, ou seja, quase cinco (05) anos após o acidente. A discussão 

a respeito do lapso temporal entre a data do acidente e confecção do 

laudo pericial para fins prescricionais foi recentemente superada, diante 

da análise do RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N° 1.388.030 – MG 

(2012/0231069-1) pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, julgado em 

11/06/2014, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO 

INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER 

PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para 

fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na 

ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca 

do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da 

invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a 

apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (STJ – Resp.1388030/MG RECURSO 

ESPECIAL - 2012/0231069-1 – Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO (1144), Orgão Julgador: S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data do 

Julgamento: 11/06/2014, Data da Publicação: 01/08/2014). Negritei e 

destaquei. Nesse sentido, o termo inicial do prazo prescricional para 

interposição de ação de indenização, não sendo notória a invalidez 

(amputação/perda total do membro), é da data em que relatório médico foi 

realizado (ID: 8676828), ocasião na qual o autor tomou ciência inequívoca 

da debilidade/invalidez (29.06.2017 – ID: 8676828), não havendo em que 

se falar em prescrição da pretensão. Em análise dos autos, verifica-se 

que as razões esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 

6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela 

Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 29.10.2012, 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 
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qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro inferior 

esquerdo, 10% da estrutura craniofacial e 50% do ombro direito. Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Ocorrendo Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital 

terá a vítima direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 10% sobre 100% de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Incidindo Perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a 

vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR ESQUERDO: *70% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 

ESTRUTURA CRÂNIO-FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 

*10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 

7.762,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 7.762,50 

(sete mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (29.10.2012) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022705-73.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOSEFA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSEFA DA SILVA, move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 17.04.2017, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. A requerida alegou que não 

houve caracterização de acidente de trânsito, tendo em vista que a 

autora, enquanto conduzia sua bicicleta, chocou-se com a porta aberta de 

veículo que estava estacionado, ou seja, parado, o que obstaria a 

indenização do seguro DPVAT. Realizada perícia médica, em juízo, 

atestou-se a debilidade parcial permanente do cotovelo. A controvérsia 

cinge-se à caracterização de acidente a trânsito, tendo em vista que 

houve colisão de bicicleta com a porta de um veículo estacionado. O art. 

2º, da Lei nº 6.194/74, que regulamenta o DPVAT, dispõe que os danos 

passíveis de cobertura pelo seguro obrigatório devem ter sido causados 

por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga. O Superior 

Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é cabível indenização 

do seguro DPVAT na hipótese em que o veículo automotor esteja parado, 

desde que o acidente não tenha sido provocado pela vítima, de forma 

culposa ou dolosa, e que o veículo automotor seja a causa determinante 

da ocorrência do evento danoso. À propósito: RECURSO ESPECIAL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - CONTRATO 

LEGAL, DE CUNHO SOCIAL - SEGURADO - INDETERMINADO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - EM 

REGRA, PELO USO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - VEÍCULO PARADO - 

HIPÓTESE DE INDENIZAÇÃO EXCEPCIONAL - REQUISITOS - INEXISTÊNCIA 

DE AÇÃO CULPOSA OU DOLOSA DA VÍTIMA E QUE O VEÍCULO SEJA 

CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO - INEXISTÊNCIA, NA 

ESPÉCIE - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O seguro obrigatório 

(DPVAT) caracteriza-se por ser um contrato legal, de cunho social, em 

que o segurado é indeterminado. Ele objetiva a reparação por dano 

pessoal independentemente de apuração de culpa, sendo hipótese de 

responsabilidade civil objetiva. II - Assim, em regra, para que o sinistro seja 

considerado protegido pelo seguro DPVAT, é imprescindível que ele tenha 

sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. III - Contudo, é cabível 

indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo 

automotor esteja parado ou estacionado. Para isso, todavia, é necessário 

comprovar que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, 

de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa 

determinante da ocorrência do evento danoso. Inexistência, na espécie. IV 

- Recurso especial improvido. (STJ, REsp 1187311/MS. Relator: MINSTRO 

MASSAMI UYEDA. 3ª Turma, DJe 28/9/2011) No caso ora em análise, 

verifica-se que não houve culpa ou dolo da vítima, e o veículo foi a causa 

determinando do acidente, vez que, conforme consta no boletim de 

ocorrência, o condutor do carro após estacionar, abriu a porta, momento 

em que atingiu a ciclista, autora, o qual caiu e sofreu lesões. Assim, é 

irrelevante que o veículo estivesse parado, vez que, conforme já 

elucidado, esse foi a causa determinante do acidente, sendo o que o 

sinistro ocorreu por culpa do condutor do carro que, sem tomar as 

devidas cautelas, abriu a porta de forma abrupta, interrompendo a 

trajetória da demandante que trafegava de bicicleta. Neste contexto, 

tem-se que o caso dos autos enquadra-se na hipótese excepcional de 

cobertura do seguro DPVAT em acidente de trânsito envolvendo veículo 

estacionado, parado. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 
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"EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DE BICICLETA COM PORTA 

ABERTA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ESTACIONADO - INDENIZAÇÃO 

PERTINENTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO 

EVENTO DANOSO - VERBAS DA SUCUMBÊNCIA - DESCABIMENTO - 

SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR - FIXAÇÃO DE TAL VERBA COM 

SUPEDÂNEO NO § 3º, DO ART. 20, DO AB-ROGADO CPC DE 1973 - 

SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. - Provado nos autos que o acidente 

ocorreu no momento em que a condutora de um veículo automotor abriu a 

porta do veículo, interceptando a trajetória de uma bicicleta, causando a 

queda e respectivas lesões no ciclista autor do presente feito, provado 

está o acidente envolvendo veículo acobertado pelo seguro DPVAT e o 

nexo causal entre o acidente e as lesões ocasionadas ao ciclista; - O 

termo inicial da correção monetária no pagamento de seguro DPVAT é a 

data do evento danoso. Precedentes do STJ. (...)” (TJMG - Apelação Cível 

1.0696.12.000279-0/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2016, publicação da súmula em 

09/11/2016) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - VEÍCULO PARADO - DANOS DECORRENTES DO VEÍCULO - 

QUEDA DA BICICLETA - INDENIZAÇÃO DEVIDA. - Embora considerando 

que, em regra, o uso comum que se dá ao veículo seja a circulação em 

área pública, não se pode limitar a indenização apenas nos casos em que 

o acidente ocorre quando o veículo esteja em movimento, pois a lei não 

impõe tal restrição, mas apenas disciplina que o acidente e os danos 

sejam decorrentes de veículo automotor terrestre ou sua carga. - Para que 

seja admitida a indenização securitária, quando o veículo esteja parado ou 

estacionado, necessário que o veículo automotor seja causa determinante 

do dano. A correção monetária sobre as indenizações do seguro DPVAT 

incidem desde a data do sinistro.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0035.15.015149-2/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2017, publicação da súmula em 

20/10/2017) 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 a autora traz aos autos conjunto probatório 

razoável à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 17.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 
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comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do cotovelo direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

COTOVELO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre 

R$ 13.500,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (17.04.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037775-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMO PEAGUDO DE FREITAS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1037775-33.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA RÉU: VILMO PEAGUDO 

DE FREITAS Vistos etc. CONVERTA-SE O FEITO EM CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado 

pela autora em razão do descumprimento do acordo. . Analisando o feito, 

verifica-se que não houve a intimação da parte devedora, para 

cumprimento espontâneo do julgado. Destarte, transitado em julgado a 

decisão, determino a intimação da parte devedora (nos termos do artigo 

513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o 

pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 

10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista 

no artigo 523, §1º do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 25/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011609-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVACIR GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011609-27.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOVACIR GONCALVES REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. A parte ré arguiu 

litispendência, afirmando que o autor propôs duas ações idênticas, a 

presente, e outra que tramita na 7ª Vara Cível desta Capital, sob o n. 

23522 -91.2016.811.0041 Código: 1131276, tendo as mesmas partes, 

causa de pedir e pedidos. A litispendência existe para inibir o ajuizamento 

de uma segunda ação idêntica, a qual deve ter as mesmas partes, causa 

de pedir e pedido, conforme estabelece o artigo 337, parágrafos 1º, 2º e 

3º do Código de Processo Civil: “§ 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.” No caso em tela, é clara a identidade entre as causas 

de pedir ou pedidos. Inexistem fatos novos aduzidos pelo autor na 

presente demanda, considerando o ponto nevrálgico desta lide. Desse 

modo, caracterizada a litispendência, a extinção do feito, sem resolução 

do mérito, é medida que se impõe. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do 

artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, em razão da 

litispendência ao processo nº 23522 -91.2016.811.0041 Código: 1131276, 

que tramita na 7ª Vara Cível desta Comarca. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO ainda parte autora ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do que preceitua o artigo 

85, § 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038555-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 112 de 509



Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038555-70.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

TARCISIO BATISTA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que TARCISIO BATISTA DOS SANTOS, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

23.10.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PARA A SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS - DEVOLUÇÃO – PENDÊNCIA DOCUMENTAL A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA AUSÊNCIA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do 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. DEFEITO NA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ANALFABETO – EXIGÊNCIA DE 

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO Aduz a requerida que 

“...verifica -se que a parte autora é uma pessoa não alfabetizada. Em tais 

casos, a lei exige que a outorga de poderes de representação seja 

passada por instrumento público, como forma de salvaguardar os seus 

direitos. Todavia, a parte autora outorgou poderes por instrumento 

particular, o que não se pode conceber.”. É cediço que a procuração ad 

judicia deve ser devidamente assinada pelo outorgante nos termos dos 

arts. 654 do CC e 105 do CPC. Contudo, inobstante a irregularidade 

apontada, tem-se que ausência da assinatura na procuração restou 

suprida pelo comparecimento pessoal na audiência e perícia realizada nos 

autos, o que ratifica os termos dos poderes outorgados. Posto isso, 

INDEFIRO a preliminar suscitada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO 

APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO 

FORO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 283, por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 
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endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 23.10.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 
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que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do ombro direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (23.10.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

No tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006390-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CESAR CORREA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006390-67.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLAUDIO CESAR CORREA VIANA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CLAUDIO 

CESAR CORREA VIANA move em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 17.04.2016, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise 

do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. CARENCIA 

DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE PAGAMENTO 

DA COBERTURA EM SEDE ADMINISTRATIVA Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que houve o efetivo pagamento da cota parte 

devida a requerente. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre 

destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em receber, se 

houver, saldo remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Ademais, a matéria preliminar 

se confunde com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 
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sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 17.04.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% da mão direita. Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, 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 
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ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MÃO 

DIREITA: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 Considerando que o valor integral devido 

equivale à R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), e que 

foi realizado pagamento pela via administrativa em valor superior, não há 

qualquer quantia remanescente a ser recebida pela parte autora. Diante do 

exposto, tendo a parte autora recebido o valor integral da indenização 

administrativamente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Considerando que 

a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) a favor da demandada, na 

forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, sendo que ficará isenta 

das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária 

gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários 

advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022994-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTOS DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022994-06.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: WILLIAN SANTOS DUTRA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

WILLIAN SANTOS DUTRA move em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 23.06.2017, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise 

do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz 

a parte requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com 

protocolo de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de 

juntar os documentos que devem instruir o referido processo. Desta 

forma, ausente a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, 

pugnou pela intimação do autor para que compareça à Seguradora, 

apresentando a documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não 

há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício 

do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 
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condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 5º - O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. Assevera a seguradora que “No caso dos autos, não 

se vislumbra qualquer dos requisitos exigidos pela norma processual, 

inexistindo pagamento do seguro obrigatório por parte do proprietário do 

veículo, este não tem direito ao recebimento da indenização decorrente do 

mesmo”. Cinge-se em alegar impossibilidade de pagamento da indenização 

à vítima de acidente de trânsito quando o pagamento do prêmio está em 

atraso. Consigna-se ser desprovida de amparo legal a alegação da 

demandada de que a ausência de pagamento do prêmio do seguro em 

questão afasta o direito da vítima de pedir indenização. É pacífico o 

entendimento de que o atraso no pagamento do seguro não impossibilita o 

seu recebimento pelo beneficiário, conforme a Súmula 257 do E. STJ: "A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização". Referido 

entendimento não difere pelo fato de a vítima ser ou não proprietária do 

veículo. Nesse sentido: “ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

- DPVAT - COBRANÇA. 1. A ausência da comprovação do pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) não autoriza a recusa do 

pagamento da indenização respectiva, mesmo nos casos em que a vítima 

é o proprietário do veículo inadimplente. Súmula 257, do C. Superior 

Tribunal de Justiça. 2. A indenização deve ser graduada conforme a perda 

da capacidade física do segurado em decorrência do acidente sofrido. 3. 

Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa 

remuneração do advogado da parte vencedora. Sentença mantida. 

Recursos improvidos”. (Apelação n.º 0001843-46.2011.8.26.0541, Rel. 

Des. Felipe Ferreira, 26.ª Câm.Dir.Priv., j. em 19.12.12, v.u.) “APELAÇÃO. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE 

PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. RECUSA DE 

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

(STJ). RECURSO DA RÉ NESSA PARTE IMPROVIDO. A ausência de 

pagamento do prêmio não afasta o direito à indenização, ainda que a vítima 

seja a proprietária do veículo, conforme jurisprudência sedimentada na 

Súmula 257 do C. STJ.” (Apelação n.º 1023039-15.2014.8.26.0100, Rel. 

Des. Adilson de Araujo, 31.ª Câm.Dir.Priv., j. 12.5.15, v.u.) Oportuno 

ressaltar que referida súmula encontra-se em plena vigência, mesmo após 

a edição da Resolução CNSP nº 273/2012, que previu no art. 12, § 7.º, ser 

dispensável o pagamento da indenização ao proprietário inadimplente. A 

Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela 

Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 23.06.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 
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Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro superior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(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 (23.06.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1033225-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA GRASIELLE NEVES D ESPIRITO SANTO GONCALVES (AUTOR(A))

SAULO ANTONIO SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDROZINA RAMOS XAVIER (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033225-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAULO ANTONIO SOUZA GONCALVES, LAURA GRASIELLE NEVES D 

ESPIRITO SANTO GONCALVES RÉU: PEDROZINA RAMOS XAVIER, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer, proposta por SAULO 

ANTÔNIO SOUZA GONÇALVES e LAURA GRASIELLE NEVES D’ESPIRITO 

SANTO GONÇALVES em face de PEDROZINA RAMOS XAVIER e BANCO 

SANTANDER S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra à 

parte autora que firmaram com a primeira ré, contrato verbal para a 

aquisição do imóvel onde atualmente residem, localizado à Avenida das 

Palmeiras, nº 255, Condomínio Reserva Rio Cuiabá, Quadra k, Casa 322, 

Bairro Jardim Imperial, Cuiabá-MT. Aduz que o imóvel supramencionado se 

encontra com alienação fiduciária pelo Banco Santander S/A. Explana que 

ficou acordado entre os autores e a 1ª requerida o pagamento a título de 

ágio no valor de R$ 29.950,00 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta 

reais) a serem pagos pelos demandantes em duas vezes. Sustenta que a 

primeira parcela do ágio foi quitada em 11/10/2017 no valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), e, que após esse período mesmo passando 

por dificuldades econômicas não deixaram de quitar o acordo, porém o 

fizeram com alguns atrasos, posto isto, informa que de todos os depósitos 

realizados na conta da 1ª demandada a título de ágio perfaz o montante de 

R$ 46.450,00 (quarenta e seis mil quatrocentos e cinquenta reais). Alega 

que a quantia supramencionada é excedente ao valor inicial combinado, 

uma vez que a 1ª reclamada cobrou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) por manter o financiamento em seu nome e aproximadamente 30% 

de juros devido aos atrasos. Elucida que além da quitação da parcela 

inicial, qual seja o ágio, não deixaram de cumprir com os valores dos 

meses correntes, estes referentes ao financiamento pelo Banco 
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requerido, todos com vencimentos para o dia 27 de cada mês, no valor de 

R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Alude que a cobrança da 

referida quantia era realizada por débito automático na conta corrente 

1.092.173-7, agência 3852-0 do Banco Santander de titularidade da 1ª ré, 

assim os valores foram transferidos mensalmente para a conta corrente 

da 1ª requerida do mês 10/2017 à 08/08/2018, da mesma maneira quitaram 

mensalmente os débitos do condomínio do imóvel. Salienta que em agosto 

do presente entrou em contato com o Banco Santander via telefone, 

momento no qual tomou conhecimento de que as parcelas dos meses de 

Abril à Julho estavam pendentes de pagamento, o que lhe causou 

estranheza uma vez que o único mês que não tinha quitado ainda seria o 

mês de julho, o que lhe levou a crer que a ré estava recebendo as 

parcelas e não repassando os valores a entidade financeira. Segue 

arguindo que diante do narrado notificou extrajudicialmente o Banco 

Santander S/A na data de 22 de Agosto de 2018 para que possibilitasse 

que os reclamantes, reais possuidores do imóvel, pudessem efetuar o 

pagamento diretamente a entidade, por meio de boletos, bem como que as 

informações referentes ao contrato de financiamento lhes fossem 

repassadas e que mediante a apresentação dos comprovantes de 

pagamento referentes aos meses que estavam sendo cobrados, 

houvesse a regularização do débito. Assevera que em resposta por 

e-mail, o banco informou que a 1ª demandada, a qual o financiamento 

encontra em seu nome, não autorizou que nenhuma informação quanto ao 

financiamento fossem repassadas, por essa razão os autores deixaram 

de repassar os valores mensais a 1ª reclamada, depositando tais valores 

em conta própria para que sendo autorizados, será efetuada a quitação 

do débito diretamente ao Banco réu. Por tais motivos requerem em sede de 

antecipação de tutela a proteção da posse do imóvel, sendo mantidos no 

mesmo, bem como pela autorização do depósito judicial das parcelas dos 

meses de Julho a Setembro de 2018, bem como das parcelas vincendas, 

no valor estipulado no contrato de alienação. Com a inicial juntou 

documentos. Por meio do petitório de ID. 15834390 comparecem os 

autores informando o envio de notificação a 1ª requerida, por meio da qual 

foi comunicada a iminência perda do imóvel por leilão. Ao decisório de ID. 

15827397 foi indeferida a assistência judiciária gratuita a parte autora, 

sendo determinado o recolhimento das custas processuais, posto isto, por 

meio do movimento de ID. 15915752 comparece os requerentes pleiteando 

pelo parcelamento das custas. É o Relatório. Decido. Conforme 

consignado, trata-se de Ação de Consignação em Pagamento c/c 

Obrigação de Fazer, proposta por SAULO ANTÔNIO SOUZA GONÇALVES 

e LAURA GRASIELLE NEVES D’ESPIRITO SANTO GONÇALVES em face de 

PEDROZINA RAMOS XAVIER e BANCO SANTANDER S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, 

o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela 

antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. In casu, os requerentes narram que pactuaram 

com a 1ª requerida contrato verbal para aquisição do imóvel objeto da 

demanda, sendo acordado que seria feito o pagamento do valor de R$ 

29.950,00 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta reais) a título de ágio, 

bem como assumido pelos autores o financiamento perante o banco 

demandado, e, que tendo em vista que o pagamento das parcelas do 

financiamento era feito por meio de débito automático na conta da 1ª 

reclamada, os reclamantes transferiam mensalmente os valores para o 

pagamento, contudo ao entrar em contato com o Banco Santander tomou 

ciência do inadimplemento das parcelas referentes aos meses de abril a 

julho de 2018. Em que pese os demandantes notificarem o banco para que 

pudessem efetuar o pagamento das parcelas via boleto, bem como 

requisitarem informações acerca do financiamento teve a negativa, uma 

vez que o mesmo estava em nome da 1ª ré e a mesma não teria 

autorizado os pedido, sendo assim deixaram de efetuar os pagamentos 

das parcelas referentes ao financiamento do imóvel. Por tais motivos 

pleiteiam em sede de antecipação de tutela pela manutenção na posse do 

imóvel, bem como pela autorização de depósito judicial das quantias 

referentes às parcelas de julho/2018 a setembro/2018, além das 

vincendas no decorrer da tramitação processual. Extrai-se dos autos que 

a parte autora juntou por meio do ID. 15834390 notificação enviada a 1ª 

requerida, por meio da qual foi comunicada a iminência perda do imóvel por 

leilão. Sendo assim, no que tange ao pedido de manutenção da posse dos 

requerentes do imóvel, necessário se faz consignar que o banco 

requerido não tem participação no que foi avençado entre os 

demandantes e a 1ª demandada. Ademais, neste sentido não foram 

trazidos aos autos Matricula Atualizada do imóvel, não sendo possível em 

sede de cognição sumária ser aferido por este juízo se já houve a 

consolidação de propriedade do imóvel pelo credor fiduciário, qual seja o 

Banco Santander S/A. No caso do pedido de depósito judicial dos valores 

das parcelas de julho a setembro de 2018, bem como as vincendas, uma 

vez que os reclamantes demonstraram terem efetuado depósitos e 

transferências na conta da 1ª ré para o pagamento das parcelas 

anteriores, conforme Ids. 15709657 a 15709675, possível o deferimento 

do depósito judicial, em virtude da boa fé dos requerentes em adimplirem 

com suas obrigações. Feitas essas considerações, DEFIRO 

PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, o que faço para autorizar o 

depósito judicial das quantias referentes às parcelas de julho a setembro 

de 2018, bem como das vincendas ao decorrer da tramitação processual. 

Com base nos art. 98,§ 6° do CPC e art. 468, §6° e §7° do CNGC, DEFIRO o 

pedido de parcelamento das custas processuais em até seis prestações. 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu procurador para, no prazo de 

15 dias, recolher a primeira parcela custas processuais, devendo 

comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, até a quitação final da 

guia de custas e taxa judiciária. Fica a parte autora ADVERTIDA que o não 

cumprimento da ordem implicará no indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321 do CPC. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 11/02/2019 às 09h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 05/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011626-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IDALINA NABARRETTE TREVISAN (RÉU)

JOSE LUIZ DALCOL TREVISAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011626-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A RÉU: JOSE 

LUIZ DALCOL TREVISAN, MARIA IDALINA NABARRETTE TREVISAN 

Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de 

conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à 

instrução do feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão 

Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, 

DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas 

pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara 

e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e 

que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 
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elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Quanto ao pedido de levantamento formulado pelo requerido, determino a 

sua intimação a fim de que comprove a quitação das dívidas fiscais que 

recaem sobre o imóvel em questão, nos termos do artigo 34 do decreto Lei 

n. 3.365/41. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ, 7 de 

novembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032886-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1032886-36.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOILSON PEREIRA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOILSON PEREIRA COSTA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 20.09.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 

11343934, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Ausência De Requerimento 

Administrativo; III - Do Requerimento Administrativo Perante A Porto Seguro 

Cia De Seguros Gerais; IV- Comprovante De Residência Em Nome De 

Terceiro. Requisito Para Fixação De Foro. Ausência De Pressuposto De 

Constituição E De Desenvolvimento Válido E Regular Do Processo. 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. 11497693, 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. AUSENCIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 
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e de desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 20.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 
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deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11497693, 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): Punho Direito (...) 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 Punho Direito 75% Intensa [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PUNHO DIREITO: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 

Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (20.09.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033708-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVINA FRANCISCA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT0020518A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1033708-25.2017.8.11.0041 

AUTOR: LEVINA FRANCISCA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LEVINA FRANCISCA 

DE OLIVEIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 11.04.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação ID. 11386551, além de documentos, 

arguindo preliminarmente: I- Da Alteração do Polo Passivo para a 

Seguradora Líder; II – Inépcia Da Inicial – Ausência De Pedido Especifico 

Quanto Ao Valor De Eventual Indenização – Extinção Do Processo Sem 

Resolução Do Mérito; III – Satisfação Da Indenização Em Esfera 

Administrativa – Carência De Ação – Falta De Interesse De Agir. 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. 11502286, 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, 
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total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. INÉPCIA DA 

INICIAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO QUANTO AO VALOR DE 

EVENTUAL INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. A promovida alega que o autor não esclareceu com precisão 

o valor da eventual indenização que almeja receber, sendo o pedido 

incerto e confuso, devendo a petição inicial ser indeferida com fulcro nos 

artigos 295, I e 267 I do CPC de 1973. De acordo com o art. 330 § 1º do 

NCPC, a petição inicial será considerada inepta quando: “I - lhe faltar 

pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão e IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si”. Insta observar, ainda, a respeito, que “a petição 

inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal 

gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação 

jurisdicional” (STJ-3ª Turma, Resp 193.100-Rs, rel. Min. Ari Pargendler, j. 

15.10.01, não conheceram, v. u., DJU 4.2.02, p. 345), o que, como visto, 

não é o caso dos autos. Verifica-se que a parte requerente pleiteou a 

condenação da requerida ao pagamento da diferença do Seguro DPVAT, 

sendo impossível precisar qual valor real, senão após a realização da 

perícia médica judicial. Portanto, REJEITO a preliminar de indeferimento da 

inicial por ausência de pedido específico quanto ao valor de eventual 

indenização. SATISFAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM ESFERA 

ADMINISTRATIVA - CARENCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que houve o 

efetivo pagamento da cota parte devida a requerente. Com relação à falta 

de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber, se houver, saldo remanescente do seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Ademais, a matéria preliminar se confunde com o mérito e como tal será 

apreciada. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 11.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 
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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. 11502286, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Membro Superior 

Esquerdo . (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Membro Superior Esquerdo 50% Média [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO 

SUPERIOR: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 Considerando que já houve 

pagamento em sede administrativa no valor de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), resta um saldo 

remanescente no valor de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três 

reais e setenta e cinco centavos) a ser indenizada. No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três 

reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (11.04.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022557-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER LUIZ DURIGON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022557-62.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DENNER LUIZ DURIGON REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

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

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DENNER 

LUIZ DURIGON 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 05.03.2017, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ID. 
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11067928, além de documentos, arguindo preliminarmente: I- Da Alteração 

do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Do Requerimento 

Administrativo Perante A Porto Seguro Cia De Seguros Gerais; III - Da 

Pedido Administrativo Prévio – Ausência de Interesse de Agir; IV Princípio 

da Causalidade e 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. 

11127017, 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. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. 

Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve ser 

suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento da 

ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo ser 

penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 
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robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.03.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital Num. 11127017, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): Ombro Esquerdo. 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão Ombro Esquerdo 50% 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 
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pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, 

punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -OMBRO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (05.03.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001541-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CANDIDO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001541-18.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AMANDA DE SOUZA CANDIDO SOBRINHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que AMANDA DE SOUZA 

CANDIDO SOBRINHO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 26.01.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da indenização do Seguro DPVAT, bem como em danos 

morais, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além de 

documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o mérito 

da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia 

médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. 

De início, registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na 

hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO 

PARA SEGURADORA LÍDER . Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. Assim 

sendo, REJEITO a preliminar de ausência de documentos essenciais à 

regulação do sinistro. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO 

APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO 

FORO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 283, por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 
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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 26.01.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 10% do membro superior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 
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por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, residual a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 10% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *10% sobre R$ 9.450,00 = R$ 945,00. Total: R$ 945,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). No que tange ao pleito de 

indenização a título de dano moral, este não merece prosperar. Ainda que 

a seguradora não tenha efetuado pagamento na via administrativa, não 

restou configurada qualquer conduta (dolosa ou culposa) perpetrada pela 

ré que desse ensejo ao reconhecimento dos danos morais alegados pela 

autora, tampouco experimentou a demandante a dor, o vexame e a 

humilhação necessários à configuração do abalo extrapatrimonial, por 

eventual ação ou omissão da ré. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP N.º 

451/2008. CONVERTIDA NA LEI N.º 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA 

DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. Lei processual 

aplicável ao presente feito 1. No caso em exame a decisão recorrida foi 

publicada após 17/03/2016. Assim, em se tratando de norma processual, 

há a incidência da legislação atual, na forma do art. 1.046 do Código de 

Processo Civil de 2015. Mérito do recurso em exame 2. Nos sinistros 

ocorridos após o advento da Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no 

Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.º 

11.945 de 04 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 3. No caso em exame o grau de 

invalidez suportado pela parte autora foi de 25% de 25% do montante 

indenizatório máximo previsto em lei, referente a perda parcial da função 

do punho direito, bem como 25% de 25% do teto previsto na legislação do 

seguro DPVAT, referente a perda parcial da função do joelho direito. 4. 

Assim, deve a seguradora ser condenada ao pagamento de R$ 1.687,50 

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

descontado o valor recebido na via administrativa, totalizando R$ 1.012,50 

(um mil e doze reais e cinquenta centavos). 5. Danos morais. Somente os 

fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do 

indivíduo são considerados para tanto, sob pena de banalizar este 

instituto, atribuindo reparação a meros incômodos do cotidiano. Dos 

honorários recursais 6. Honorários recursais devidos a parte que obteve 

êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, 

devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites 

fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código 

de Processo Civil. Negado provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 

70072347404, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 29/03/2017) AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, DO STJ. LEI N° 11.945/2009. DANOS MORAIS. 

INOCORRÊNCIA. I. Nos termos do art. 14, do CPC/2015, a norma 

processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e 

as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. 

Dessa forma, aplicam-se ao caso as disposições constantes do 

CPC/1973, em vigor quando da prolação da sentença e da interposição do 

recurso. 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. III. O 

valor da indenização para os casos de invalidez permanente deve ser 

proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que 

ocorreu o acidente automobilístico. Incidência da Súmula 474, do STJ. 

Graduação da lesão com base na tabela acrescentada à Lei n° 6.194/74 

pela Lei n° 11.945/2009, na qual foi convertida a Medida Provisória n° 

451/2008. IV. No caso concreto, observado o laudo pericial, verifica-se 

que o valor apurado na sentença encontra-se de acordo com o grau das 

lesões da parte autora. V. Por fim, não há falar na ocorrência de danos 

morais pelo pagamento a menor da indenização securitária, situação que 

não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente. Inclusive, 

não trata de dano in re ipsa, razão pela qual era ônus da parte autora 

demonstrar os prejuízos gerados, na forma do art. 333, I, do CPC/1973, do 

qual não se desincumbiu. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70069348886, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/08/2016) 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$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(26.01.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003347-88.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FERNANDA MARIA DA SILVA RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FERNANDA MARIA 

SILVA RODRIGUES move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 14.01.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA SEGURADORA 

LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 
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pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento 

apresentado pela parte autora não é suficiente para comprovar o 

requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão 

do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora 

para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA NÃO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO 

E REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 283, por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 
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permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 14.01.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do joelho esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo, terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - JOELHO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (14.01.2017) e juros de mora de 
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1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

No tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001586-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001586-22.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO VITOR BOTELHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que JOÃO VITOR BOTELHO move em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, 

que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 02.12.2017, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E SUA RECUSA Aduz a requerida que a parte autora 

não logrou êxito em comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal 

razão, pugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 
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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 02.12.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% da mão direita. Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 
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superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MÃO 

DIREITA: *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 (02.12.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No tocante a Litigância de 

Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em sede de impugnação, não 

se acha configurada, haja vista a ausência de pressupostos que 

demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte (s) autora (s) 

enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Gilberto 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002278-21.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO VITOR APOLINARIO MARCOLINO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOAO VITOR 

APOLINARIO MARCOLINO, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 10.12.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE - DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E SUA RECUSA Aduz a requerida que a parte autora 

não logrou êxito em comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal 

razão, pugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 
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esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 10.12.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 
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pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do tornozelo direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo, terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: TORNOZELO 

DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 

= R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (10.12.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. No 

tocante a Litigância de Má-Fé postulada pela (s) parte (s) autora (s) em 

sede de impugnação, não se acha configurada, haja vista a ausência de 

pressupostos que demonstrem a intenção da conduta dolosa da (s) parte 

(s) autora (s) enumerada nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010851-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FERMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que LUIZ CARLOS FERMINO, move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 20.02.2017, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 137 de 509



SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E SUA RECUSA Aduz a requerida que a parte autora 

não logrou êxito em comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal 

razão, pugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 20.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 138 de 509



classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro inferior 

direito. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). DO 

REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – DAMS. Alega 

a parte autora que foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 

20.02.2017, resultando, em decorrência disso, invalidez permanente e 

gastos médicos/hospitalares no valor de R$ 136,00 (cento trinta e seis 

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. No entanto, o autor não 

apresentou recibos concernentes aos gastos efetuados, ou qualquer 

outro tipo de prova que comprove as despesas médicas alegadas. Assim 

sendo, ilegítima se torna a indenização por ela pleiteada. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(20.02.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028354-19.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA LEITE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ROSANA 

APARECIDA DE OLIVEIRA LEITE, move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 05.05.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 
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preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. É 

o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. CARÊNCIA 

DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE PAGAMENTO 

DA COBERTURA EM SEDE ADMINISTRATIVA Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que houve o efetivo pagamento da cota parte 

devida a requerente. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre 

destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em receber, se 

houver, saldo remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Ademais, a matéria preliminar 

se confunde com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou 

por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 05.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 
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diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do pé esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: PÉ ESQUERDO: *50% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50 

Total: R$ 1.687,50 Considerando que já houve pagamento em sede 

administrativa no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), 

resta um saldo remanescente no valor de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e 

cinquenta centavos) a ser indenizado. No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (05.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019055-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LARA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019055-18.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSIMAR LARA SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSIMAR LARA SOARES, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 24.02.2015, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise 

do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 
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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. AUSÊNCIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 5º - O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 

disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado à fl. 19. Desta forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. DA CARÊNCIA DA AÇÃO – AUSÈNCIA DO 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – NÃO AVERIGUAÇÃO DOS FATOS A matéria 

preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo 

mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. 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 24.02.2015, 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 
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de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do ombro direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (24.02.2015) 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003157-28.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DANILLO OLIVEIRA DE ALVARENGA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DANILLO OLIVEIRA DE ALVARENGA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

28.11.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PARA A SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 
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Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO – PENDÊNCIA DOCUMENTAL A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. AUSENCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto à questão de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e 

regular do processo, em virtude da juntada de comprovante de residência 

em nome de terceiro, o artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da 

petição inicial, traz a determinação de que seja indicado o endereço das 

partes, o que foi devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, 

determina a apresentação dos documentos indispensáveis à propositura 

da demanda, não sendo o comprovante de endereço um documento 

obrigatório, pois já é suficiente a indicação da residência efetuada na 

petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À 

INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, na espécie, a 

determinação de juntada de comprovante de residência e RG para o 

processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 
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disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 28.11.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 505% do punho esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

PUNHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre 

R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 
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reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (28.11.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024469-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO VIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024469-94.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: RENATO VIANA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RENATO 

VIANA DOS SANTOS, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 29.04.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA SEGURADORA 

LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS - DEVOLUÇÃO - PENDÊNCIA DOCUMENTAL. A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 146 de 509



ser penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO 

PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, bem como em 

consulta no sistema PJe, ao processo n° 1001461-13.2016.8.11.0045, em 

tramite junto a 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, 

observa-se que o autor apresenta conjunto probatório razoável à atestar 

o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 

seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa 

de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em 

contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância 

com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. 

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 29.04.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

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, 
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conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do membro inferior 

direito e 75% da estrutura abdominal. Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores terá a 

vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Ocorrendo Lesões de órgãos e estruturas 

crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital 

terá a vítima direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 2.362,50 -ESTRUTURA ABDOMINAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

13.500,00 *75% sobre R$ 13.500,00 = R$ 10.125,00 Total: R$ 12.487,50 

No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 12.487,50 

(doze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (29.04.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024016-36.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILBENE ALVES CORREA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que SILBENE ALVES CORREA, move 

em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 09.04.2015, tendo resultado no aborto do seu nascituro, 

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 não apresentou contestação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. É 

o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Compulsando os autos, verifica-se que a ré não 

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 o aborto de seu nascituro. O Superior Tribunal de Justiça, que 

em recente julgamento, após precioso estudo acerca dos direitos do 

nascituro, bem como das teorias que abarcam as correntes doutrinárias a 

respeito do tema, reconheceu o direito da genitora ao recebimento da 

indenização do seguro obrigatório, em razão da morte do nascituro de que 

era gestante, provocada por acidente automobilístico. Por oportuno, 

colaciono a ementa do referido julgado: “DIREITO CIVIL. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. ABORTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ENQUADRAMENTO 

JURÍDICO DO NASCITURO. ART. 2º DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. EXEGESE 
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SISTEMÁTICA. ORDENAMENTO JURÍDICO QUE ACENTUA A CONDIÇÃO DE 

PESSOA DO NASCITURO. VIDA INTRAUTERINA. PERECIMENTO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. ART. 3º, INCISO I, DA LEI N. 6.194/1974. 

INCIDÊNCIA. 1. A despeito da literalidade do art. 2º do Código Civil - que 

condiciona a aquisição de personalidade jurídica ao nascimento -, o 

ordenamento jurídico pátrio aponta sinais de que não há essa indissolúvel 

vinculação entre o nascimento com vida e o conceito de pessoa, de 

personalidade jurídica e de titularização de direitos, como pode aparentar a 

leitura mais simplificada da lei. 2. Entre outros, registram-se como 

indicativos de que o direito brasileiro confere ao nascituro a condição de 

pessoa, titular de direitos: exegese sistemática dos arts. 1º, 2º, 6º e 45, 

caput, do Código Civil; direito do nascituro de receber doação, herança e 

de ser curatelado (arts. 542, 1.779 e 1.798 do Código Civil); a especial 

proteção conferida à gestante, assegurando-se-lhe atendimento pré-natal 

(art. 8º do ECA, o qual, ao fim e ao cabo, visa a garantir o direito à vida e à 

saúde do nascituro); alimentos gravídicos, cuja titularidade é, na verdade, 

do nascituro e não da mãe (Lei n. 11.804/2008); no direito penal a 

condição de pessoa viva do nascituro - embora não nascida - é afirmada 

sem a menor cerimônia, pois o crime de aborto (arts. 124 a 127 do CP) 

sempre esteve alocado no título referente a "crimes contra a pessoa" e 

especificamente no capítulo "dos crimes contra a vida" - tutela da vida 

humana em formação, a chamada vida intrauterina (MIRABETE, Julio 

Fabbrini. Manual de direito penal, volume II. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2007, 

p. 62-63; NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 8 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 658). 3. As teorias mais restritivas 

dos direitos do nascituro - natalista e da personalidade condicional - 

fincam raízes na ordem jurídica superada pela Constituição Federal de 

1988 e pelo Código Civil de 2002. O paradigma no qual foram edificadas 

transitava, essencialmente, dentro da órbita dos direitos patrimoniais. 

Porém, atualmente isso não mais se sustenta. Reconhecem-se, 

corriqueiramente, amplos catálogos de direitos não patrimoniais ou de 

bens imateriais da pessoa - como a honra, o nome, imagem, integridade 

moral e psíquica, entre outros. 4. Ademais, hoje, mesmo que se adote 

qualquer das outras duas teorias restritivas, há de se reconhecer a 

titularidade de direitos da personalidade ao nascituro, dos quais o direito à 

vida é o mais importante. Garantir ao nascituro expectativas de direitos, ou 

mesmo direitos condicionados ao nascimento, só faz sentido se lhe for 

garantido também o direito de nascer, o direito à vida, que é direito 

pressuposto a todos os demais. 5. Portanto, é procedente o pedido de 

indenização referente ao seguro DPVAT, com base no que dispõe o art. 

3º da Lei n. 6.194/1974. Se o preceito legal garante indenização por morte, 

o aborto causado pelo acidente subsume-se à perfeição ao comando 

normativo, haja vista que outra coisa não ocorreu, senão a morte do 

nascituro, ou o perecimento de uma vida intrauterina. 6. Recurso especial 

provido.” (REsp 1415727/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 29/09/2014) Este mesmo 

entendimento já foi proferido em outra oportunidade pelo STJ, senão 

vejamos: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO SECURITÁRIO. SEGURO DPVAT. 

ATROPELAMENTODE MULHER GRÁVIDA. MORTE DO FETO. DIREITO À 

INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 6194/74. 1 - Atropelamento de 

mulher grávida, quando trafegava de bicicleta por via pública, acarretando 

a morte do feto quatro dias depois com trinta e cinco semanas de 

gestação. 2 - Reconhecimento do direito dos pais de receberem a 

indenização por danos pessoais, prevista na legislação regulamentadora 

do seguro DPVAT, em face da morte do feto. 3 - Proteção conferida pelo 

sistema jurídico à vida intra-uterina, desde a concepção, com fundamento 

no princípio da dignidade da pessoa humana. 4 - Interpretação 

sistemático-teleológica do conceito de danos pessoais previsto na Lei nº 

6.194/74 (arts. 3º e 4º). 5 - Recurso especial provido, vencido o relator, 

julgando-se procedente o pedido.” (STJ - REsp: 1120676 SC 

2009/0017595-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 

07/12/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2011) 

No mesmo sentido, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO – MORTE DE NASCITURO – ORDENAMENTO JURÍDICO 

QUE ACENTUA A CONDIÇÃO DE PESSOA DO NASCITURO INDENIZAÇÃO 

DEVIDA – ART. 3º, INCISO I, DA LEI Nº 6.194/1974 – PRECEDENTES DO 

STJ – REQUERIMENTO DE RESERVA DA COTA PARTE DA INDENIZAÇÃO 

PARA O PAI DO FETO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO 

DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. 

"Se o preceito legal garante indenização por morte, o aborto causado pelo 

acidente subsume-se à perfeição ao comando normativo, haja vista que 

outra coisa não ocorreu, senão a morte do nascituro, ou o perecimento de 

uma vida intrauterina." (REsp 1415727/SC) Não sendo alegada 

determinada tese em primeiro grau, não deve o pedido do apelo ser 

conhecido no ponto, em razão da inovação recursal caracterizada. (Ap 

43251/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) Com 

efeito, para o recebimento do seguro obrigatório DPVAT a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: I) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; II) o resultado morte; e III) o nexo causal entre o 

acidente automobilístico e a morte. Nesse contexto, após análise detida 

dos autos, denota-se que o preenchimento dos supramencionados 

requisitos restaram devidamente comprovados, mormente pelo Boletim de 

Acidente de id. 4537901, documentos médicos (ids. 4537903 e 4537904) e 

perícia judicial de id.12047107. Pelos citados documentos, depreende-se 

que, no dia 09.04.2015, a autora, após sofrer acidente automobilístico, 

veio a sofrer aborto do nascituro de aproximadamente 8 (oito) semanas 

que estava em seu ventre. Assim, incontroverso que o aborto decorreu do 

forte impacto sofrido pela mãe em razão acidente narrado. Logo, a autora, 

cumpriu o disposto no caput do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o 

qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente (...)”. 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). “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: a) (revogada); b) (revogada); c) 

(revogada); I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” Desta forma, a morte do feto 

gera o direito de percebimento do seguro DPVAT aos genitores, 

porquanto, o Código Civil resguarda direitos ao nascituro, não havendo 

motivo a ser excluído a indenização securitária a ser alcançado aos seus 

ascendentes em face de seu passamento. Destarte, inobstante o pedido 

de recebimento do valor integral da indenização, tem-se que a parte autora 

faz jus tão somente a 50% (R$ 6.750,00), porquanto a outra parte 

igualitária é de direito do genitor, devendo este postular em ação própria. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório na importância de R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), estipulado no art. 3º, 

inciso I, da Lei 11.482/07, em favor da requerente. Este valor será 

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data do sinistro e 

juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação. Considerando que 

a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no 

artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001576-12.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DYHEGO ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DYHEGO ANTONIO 

RIBEIRO DE SOUZA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 20.03.2016, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA SEGURADORA 

LÍDER. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 85 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor”. Em razão dos princípios da causalidade e da 

sucumbência, o pagamento das custas processuais está vinculado ao 

insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem ser ressarcidas 

pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela incontroverso 

que a parte autora teve sua pretensão resistida com a apresentação da 

contestação pela demandada, inclusive com pedidos de extinção da 

pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar suscitada 

depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será apreciada. 

DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS. A requerida aduz que o documento apresentado 

pela parte autora não é suficiente para comprovar o requerimento na 

esfera administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo 

judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para 

comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a regulação 

administrativa. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO 
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PARA FIXAÇÃO DO FORO. Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 282 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 283, por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 20.03.2016, 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), 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 151 de 509



nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro inferior 

direito. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MEMBRO INFERIOR 

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 e setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (20.03.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000639-02.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEIA DOS SANTOS PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CLEIA DOS SANTOS PEREIRA, move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 11.12.2015, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO - DA NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE / 

ADEQUAÇÃO – DA NOVA ORIENTAÇÃO 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 
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ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 11.12.2015, 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 
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pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% da estrutura 

craniofacial e 50% do punho direito. Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Lesões de 

órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, 

pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não 

compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, 

digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja 

comprometimento de função vital terá a vítima direito a 100% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

25% sobre 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Ocorrendo 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -ESTRUTURA 

CRÂNIOFACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *25% sobre 

R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 - PUNHO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 5.906,25 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 5.906,25 

(cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(11.12.2015) 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
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Processo Número: 1021634-70.2016.8.11.0041
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021634-70.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILEIDE PEREIRA DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que SILEIDE PEREIRA DE ARAUJO, move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 28.07.2016, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise 

do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, 

do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. AUSÊNCIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 
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“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 5º - O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 

disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado à fl. 19. Desta forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. DA CARÊNCIA DA AÇÃO – AUSÈNCIA DO 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – NÃO AVERIGUAÇÃO DOS FATOS A matéria 

preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. Inexistindo 

mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 28.07.2016, 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, 
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classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 10% da estrutura 

craniofacial. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, 

torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com 

prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, 

cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde 

que haja comprometimento de função vital terá a vítima direito a 100% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, residual a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 10% sobre 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: ESTRUTURA CRÂNIOFACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

13.500,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 Total: R$ 1.350,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (28.07.2016) 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
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001666-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILVANO OLIVEIRA MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que SILVANO OLIVEIRA MAGALHÃES, 

move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 10.10.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA 

DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem, por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 
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caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – 

DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – 

DA NOVA DECISÃO DO STJ. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta 

a parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 10.10.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 
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conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro superior 

direito. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: MEMBRO SUPERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (10.10.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 861724 Nr: 3085-97.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFO SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWSKI SCHEIR - OAB:16.449, 

EDUARDO MAHON - OAB:6.363/MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848, MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - OAB:15456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Atheniense - 

OAB:47.470, FERNANDO AUGUSTO F. DE FIGUEIREDO - OAB:7627 - 

A/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: GILBERTO MALTZ SCHEIR

Data da Carga:29/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1134719 Nr: 24973-54.2016.811.0041

 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: BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA RODRIGUES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ely de Oliveira Faria - 

OAB:201008/SP, Tatiana Carmona - OAB:199.991/SP

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: VIVIANNE CAMELLO LOPES

Data da Carga: 06/11/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1080711 Nr: 1886-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO BELVEDERE, WANDERSON SEBASTIÃO 

DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S.A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARANGONI 

PALHANO - OAB:203937-E, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto dentro do 

prazo legal. Desta forma, impulsiono os autos à parte apelada/requerida 

para apresentar suas Contrarrazões no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 886091 Nr: 20583-12.2014.811.0041
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 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: CONFECÇOES T & T LTDA, CLAUDIO LUIS TONON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO CUIABÁ PLAZA 

SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ANANDA SOARES DE OLIVEIRA VILELA

Data da Carga: 06/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 710566 Nr: 3534-60.2011.811.0041

 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: T. F. A. V., MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LÚCIA SOARES BENARROSCH, ITAU 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:17639 MT, ANA KAROLINA GONÇALVES AIDAR - 

OAB:3066/RO, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, UÉRLEI MAGALHÃES DE MORAIS - OAB:3822/RO

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR

Data da Carga: 05/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 254997 Nr: 19453-65.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ BORGES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

SÉRGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: JUCINEI DA SILVA NUNES

Data da Carga: 06/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1306849 Nr: 10057-44.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEDG, TDG, AMARÍLIO RODRIGUES DE SOUZA, MARIA 

GONÇALVES PEREIRA

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

LAÉRCIO GASPERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: BRUNO FERREIRA GOMES

Data da Carga: 06/11/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1117967 Nr: 17905-53.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIAD A. FARES PUBLICIDADE, ZIAD ADNAN FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCONDES DOS SANTOS NETO, 

ELISANGELA PACHECO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte requerida não foi devidamente citada 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia _26_/_11_/2018 às 

_08_h_00_m, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO.

EXPEÇA-SE o competente mandado de citação intimação para os 

requeridos, com as advertências de praxe.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034104-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOFT CLEAN LAVANDERIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034104-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SOFT CLEAN LAVANDERIA LTDA - ME RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais com Pedido de 

Tutela de Urgência, proposta por SOFT CLEAN LAVANDERIA-ME, em 

desfavor de REDE ENERGISA – CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE 

– EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA, ambos já qualificados nos autos. O 

autor narra que no mês de Agosto de 2018, o requerido veio a lançar um 

débito na sua unidade consumidora no montante de R$ 9.806,55 (nove mil 

oitocentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos) com vencimento no 

dia 30 de Agosto de 2018, valor esse que seria uma recuperação de 

débito de energia elétrica. Aduz que, procurou o requerente a fim de obter 

informações sobre o débito, assim sendo, foi informado que se tratava de 

irregularidades na sua unidade consumidora constatada por pericia 

administrativa e que o valor do débito seria referente a uma recuperação 

de débito de energia. Alega que em momento algum foi intimado sobre 

qualquer processo administrativo, bem como jamais teria manipulado a sua 

unidade consumidora em questão. Sustenta que foi informado pela 

requerente que a única opção da baixa do débito seria efetuando o 

pagamento da mesma e que o não pagamento da mesma acarretaria em 

suspensão do fornecimento de energia elétrica. Em sede de antecipação 

de tutela requer a suspensão da exigibilidade do débito no valor de R$ 

9.806,55 (nove mil oitocentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos), 

que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica e que a mesma não inclua o nome do requerente aos órgãos de 

proteção ao crédito. Com a inicial juntou documentos. É o Relatório. Decido. 

Conforme consignado cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito com Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por 

SOFT CLEAN LAVANDERIA-ME, em desfavor de REDE ENERGISA – 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATROGROSSENSE – EMPRESA DE ENERGIA 

ELÉTRICA, devidamente qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela 

antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da 
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tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação 

de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Desta forma, os requisitos legais no presente caso se 

encontram configurados. Em uma análise sumária, verifica-se existente a 

probabilidade de direito, uma vez que o autor não foi notificado a respeito 

da pericia administrativa, tampouco recebido cópia do TOI (Termo de 

Ocorrência de Irregularidade), procedimento esse previsto no artigo 129, 

inciso III e parágrafo 7º§ da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; III – 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada 

a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 

479, de 03.04.2012). § 7o Na hipótese do § 6º - a distribuidora deve 

comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo 

menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização 

da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la 

pessoalmente ou por meio de representante nomeado Posto isto, uma vez 

que o requerente não foi notificado sobre inspeção, Acerca do tema, 

colho a jurisprudência; REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - MEDIDA VISANDO COAGIR USUÁRIO A SALDAR 

DÉBITO PROVENIENTE DE “REVISÃO DE FATURAMENTO” - DIFERENÇA DE 

CONSUMO APURADA UNILATERALMENTE - CERCEAMENTO DO DIREITO 

DE DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - 

APELO IMPROVIDO - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. A 

concessionária, ao valer-se de ameaça de supressão do serviço de 

energia elétrica para compelir o consumidor adimplente ao pagamento do 

débito constituído unilateralmente, pratica ato com abuso de poder, máxime 

quando evidenciado o cerceamento da ampla defesa, do contraditório e do 

devido processo legal, consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Carta 

Magna. (ReeNec 10931/2002, DR. GILBERTO GIRALDELLI, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2002, Publicado no DJE 10/10/2002) 

(TJ-MT - REEX: 00109311720028110000 10931/2002, Relator: DR. 

GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 12/08/2002, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2002) Com essas 

considerações, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a 

antecipação de tutela para que a requerida suspenda a exigibilidade da 

cobrança em questão no valor de R$ 9.806,55 (nove mil oitocentos e seis 

reais e cinquenta e cinco centavos) até o final do processo, e se 

abstenha de efetuar corte no fornecimento de energia do requerente tão 

somente em razão do débito recuperado em questão, bem como, se abster 

de impulsionar o nome do requerente aos órgãos de proteção ao crédito. 

A tutela não impede a suspensão em decorrência do inadimplemento 

mensal das mensalidades de consumo, mas apenas em razão da fatura 

debatida de consumo recuperado. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 19/02/2019 às 

11h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036713-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036713-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS EDUARDO DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2019 às 11h12min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036834-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036834-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE PEREIRA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 20/02/2019 às 08h32min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036936-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUESON CARDOSO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036936-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARQUESON CARDOSO RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2019 às 09h36min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036995-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA DE SOUZA MACHADO (AUTOR(A))

M. I. M. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036995-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA ISABEL MACHADO COIMBRA, VIRGINIA DE SOUZA MACHADO 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os 

requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 20/02/2019 às 

10h08min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037003-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ANTONIO DA SILVA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037003-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILLIAM ANTONIO DA SILVA CORREA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 20/02/2019 às 10h24min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037005-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037005-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOUGLAS FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2019 às 11h12min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037158-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALFREDO JIMENEZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037158-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 
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CARLOS ALFREDO JIMENEZ DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 20/02/2019 às 08h48min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037180-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK DE ARAUJO MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037180-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PATRICK DE ARAUJO MACIEL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2019 às 09h20min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037188-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037188-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 20/02/2019 às 09h36min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037202-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037202-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALISON RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 20/02/2019 às 10h08min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037610-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON GONCALVES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037610-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ODILSON GONCALVES DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2019 às 10h40min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 
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ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037837-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037837-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/02/2019 às 11h44min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000589-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANATA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZIEL DUARTE FERNANDES (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000589-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PANATA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP RÉU: OZIEL DUARTE 

FERNANDES Vistos etc. Verifica-se que 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 demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, fixado o prazo de 15 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 trinta por cento do valor em 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, § 1º c. c. art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038237-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE ARRUDA FONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória Revisional c/c Inexigibilidade de 

Débito, com Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais 

com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Carlos Eduardo de Arruda 

Fontes em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que é 

usuário dos serviços prestados pela ré e que foi surpreendido com 

cobrança emitida pela mesma, no valor de R$ 3.122,64, referente a 

suposto consumo recuperado, do qual discorda. Requer a concessão da 

tutela de urgência para determinar a ré a restabelecer o fornecimento de 

energia elétrica no imóvel. Pleiteia ainda a autorização para consignação 

mensal do valor de R$ 30,00, até quitação da dívida referente aos meses 

de dezembro/2016 a julho/2017 e agosto a outubro/2018. Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a probabilidade do direito, pois se 

verifica pelo documento de ID 16292308 que a ré emitiu fatura com 

vencimento em 15/10/2018, cobrando o suposto consumo recuperado e 

diversos encargos, totalizando o valor de R$ 3.122,64, ou seja, débito 

pretérito, situação que obriga a parte autora a tal pagamento, entretanto, 

ela ajuizou a presente demanda para discutir a legalidade da dívida. Por 

outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte no 

fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, já que ela 

é essencial à vida cotidiana da parte autora. Deste modo, o perigo da 

demora está evidenciado. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Em se tratando de 

faturamento de diferença de consumo, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça consolidou a posição de que não pode haver a suspensão do 

fornecimento de energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 

9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos 

artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da Lei 8.987/95, indicados como 

violados pelo recorrente para impugnar a alteração dos critérios de 

arbitramento do consumo de energia elétrica em período irregular e o 
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afastamento do custo administrativo, ressente-se o recurso especial do 

devido prequestionamento, já que sobre tais normas não houve emissão 

de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição dos embargos 

declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do STJ. 2. No que 

se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é 

legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência 

do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo oriundos de 

recuperação de consumo por suposta fraude no medidor. Incide, portanto, 

a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no 

REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). “RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. 

ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. COBRANÇA 

DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Compete exclusivamente às instâncias ordinárias a análise de 

dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em recurso especial 

cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos termos da 

Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso Especial, de 

matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, porquanto 

indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se deficientes 

as razões do recurso especial quando a recorrente não aponta, de forma 

inequívoca, os motivos pelos quais considera violados os dispositivos de 

lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do fornecimento de 

energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao 

mês do consumo, de modo que inviável o corte do abastecimento em 

razão de débitos antigos, em relação aos quais a companhia deve 

utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. Precedentes da Corte, q.v., 

verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 992.800/RS, Rel. 

Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO 

TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 

29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do STJ, o egrégio 

TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE 

CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS 

BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

concessionária de energia elétrica não pode interromper o fornecimento 

por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 

- Na hipótese, o Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que 

o valor cobrado na fatura referente ao mês de outubro de 2011, 

encontra-se muito acima da média dos valores descritos nas faturas dos 

últimos 10 (dez) meses. O periculum in mora é inconteste porque o 

fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial e 

contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, Data da publicação no 

DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o deferimento da liminar não 

acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que inexiste o perigo de 

irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), aliado ao fato de que a 

concessão da antecipação de tutela não desonera a parte autora do 

pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz 

de novos elementos. Por outro lado, com relação ao pedido de 

consignação, vê-se que a parte autora pleiteia até sobre meses que não é 

objeto de discussão da demanda, além disso, em valor menor a sua média 

de consumo, o que deve ser rebatido. Diante do exposto, com amparo no 

art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a 

medida pleiteada para determinar a ré restabelecer o fornecimento de 

energia elétrica no imóvel, no prazo de 24 horas, acerca do débito aqui 

discutido. Autorizo a autora a efetuar o depósito acerca das faturas 

discutidas no processo, ou seja, sobre os meses de março a julho/2017, 

no consumo de 142 kwh cada (R$ 104,07), iniciando-se no prazo de cinco 

dias. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada 

pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a ritério 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 requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 12/02/2019, às 12h00min horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023185-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MAIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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: 1028404-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE ALMEIDA DA GUIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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: 1024491-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE JESUS TITO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014728-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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: 1017749-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UELTON CARLOS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014729-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CARVALHO ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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: 1016856-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CORREA SCHNEIKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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: 1016835-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR BRUNO PEREIRA CASTRO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014741-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RAMAO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

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: 1016847-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE SOUZA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016847-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE SOUZA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

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: 1009814-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo 5 dias, se manifestarem sobre o laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008685-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT0007191S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

 

Visto. Visando ao saneamento e organização do processo, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), 

intimem-se 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). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 3 de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012521-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA SOUTO OAB - MT14018/O (ADVOGADO(A))

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT0014019A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ESTRUTURA METALICAS LTDA (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022231-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELCINO PORTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMIRIS APARECIDA MANTOVANI LIMA CORREIA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022740-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE CONCEICAO DA SILVA MAGALHAES (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007056-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUEIDE FRANCO DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007879-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GIOVANI GONCALVES GORGET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO KLEBER DA SILVA (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001640-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A . R. SANTOS DA SILVA - ME (RÉU)

SIDNEY OLIVEIRA GONCALVES (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001148-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. M. DISTRIBUIDORA DE MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PEPPE DINIZ OAB - ES0014928A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FERREIRA MARTINS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012570-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA CESARIO BERTONI (AUTOR(A))

WILSON CARLOS BERTONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA OAB - MT16196-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO CRISTALDO DA SILVA (RÉU)

GERALDA CARDOSO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT0011190A (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Diante da notícia de que as partes entabularam acordo (Id. 

14321844), intime-se a parte ré para que traga aos autos cópia do referido 

acordo, no prazo de cinco dias. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 7 de abril de 2016. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021686-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAFAYETE GARCIA NOVAES (REQUERIDO)

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para impugnar as contestações, no prazo 

de quinze dias. Cumpra-se. Cuiabá, 7 de abril de 2016. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029636-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DIAS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 

quinze dias. Cumpra-se. Cuiabá, 7 de abril de 2016. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038006-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

AVON COSMÉTICOS LTDA (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

EDILEIA MARTINS DE OLIVEIRA, em desfavor de AVON COSMÉTICOS 

LTDA e BANCO BRADESCO S.A., afirmando que adquiriu alguns produtos 

da ré Avon, no valor de R$ 725,68, sendo gerado boleto com vencimento 

para 22/08/2018, o qual foi pago em 21/08/2018 em um correspondente do 

corréu Banco Bradesco, mas no mês seguinte passou a receber ligações 

de cobrança da ré Avon, e ao buscar informações no Banco corréu, a 

gerente do mesmo lhe devolveu o dinheiro, afirmando ter ocorrido erro no 

sistema. Narra que ao requerer novo boleto junto a ré Avon, esta emitiu 

com valor corrigido e acrescido de juros, e por não concordar, não 

efetuou o pagamento, e teve seu nome lançado nos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito. Diz que em decorrência da negativação de 

seu nome, vem sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, 

vez que tem seu crédito abalado no mercado. Requer o deferimento da 

tutela de urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito e caso entenda necessário, que seja autorizado a 

consignação do valor de R$ 725,68. O pedido de antecipação da tutela de 

urgência merece amparo com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do 

direito exigida pelo caput do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, 

entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido, restou demonstrada por meio do 

documento de ID 16260297, sendo o boleto e o respectivo comprovante de 

pagamento; o de ID 16260301, onde consta o valor de R$ 953,46 cobrado 

pela ré Avon, e o de ID 16260299, que mostra a negativação do nome da 

parte autora nos bancos de dados do SPC/SERASA. Sobre esse requisito, 

Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o 

magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição 

meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se 

sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos 

fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório o 

perigo de dano, vez que a inclusão do nome da parte autora nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, determinando a exclusão do nome da parte requerente do banco 

de dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor de R$ 725,68. 

Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome da parte autora 

dos seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida 

inscrição. Autorizo ainda o depósito pela parte autora, do valor de R$ 

725,68, no prazo de cinco dias. Designo o dia 12/02/2019, às 10h00min 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

art. 334, § 3º). 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) 
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dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de novembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003736-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SIMOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006682-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar 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: 1001987-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO APARECIDO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(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: 1007006-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DE SOUZA NUNES (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT0007304S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1012154-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU CENE DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 15 dias, se manifestarem sobre a 

complementação do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038411-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ARRUDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038411-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIA ARRUDA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 11h44min 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 - MT, 06 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038411-62.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ARRUDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1038411-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CLAUDIA 

ARRUDA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 11h44min 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 - MT, 06 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000730-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038694-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA CARLA VORPAGEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038694-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARINA CARLA VORPAGEL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 10h40min 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 - MT, 06 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001624-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012413-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038694-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA CARLA VORPAGEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1038694-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CARINA 

CARLA VORPAGEL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 10h40min 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 - MT, 06 de novembro de 2018. SINII 
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SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017538-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MIKAELY DOS SANTOS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004934-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANASIO FRANCA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002788-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038060-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTOS MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038060-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL SANTOS MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/01/2019, às 10h40min 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, 31 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018372-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018387-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO REZES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000864-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS FRANCISCO BATISTA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038060-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTOS MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1038060-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): DANIEL 

SANTOS MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 25/01/2019, às 10h40min 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, 31 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022282-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO RIBEIRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031315-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARBOSA GODINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027984-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO JUNIOR BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001924-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027978-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILMEIRE FRANCISCA RAMOS DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038100-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GONZAGA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038100-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO GONZAGA CUNHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/01/2019, às 08h48min 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, 31 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1016912-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002677-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038100-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GONZAGA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1038100-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO GONZAGA CUNHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/01/2019, às 08h48min 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, 31 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020798-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO MELO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038173-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINICI SILVA SIQUEIRA (AUTOR(A))

A. J. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038173-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA JULIA SIQUEIRA SOUZA, EDINICI SILVA SIQUEIRA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

20/02/2019, 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 - MT, 06 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001184-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WATERSON LAZARO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000401-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSOLINO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))
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Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022274-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLOS LUIZ METELLO DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028703-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022298-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCKO ANTHONY DIAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038173-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINICI SILVA SIQUEIRA (AUTOR(A))

A. J. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1038173-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ANA 

JULIA SIQUEIRA SOUZA, EDINICI SILVA SIQUEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, 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 - MT, 06 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022102-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENEZIO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022946-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO BATISTA DE ARRUDA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022213-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GINO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002607-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRLAINE SOARES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021808-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYBSON SANTOS CAETANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022506-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002380-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON TRAJANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026715-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MOREIRA MEIRELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014490-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEIVA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010642-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DAIANE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004587-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA SIMAO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020464-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032391-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LOPES TOGNON (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 174 de 509



Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016011-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON MONGE RABELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012624-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MACIEL DONATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015221-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERCILIA SOCORRO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008792-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CACIANO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020728-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DOS SANTOS GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003159-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR TAVARES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024826-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO OURIVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte Requerida para efetuar o pagamento das custas processuais, de 

acordo com o calculo da Contadoria , no prazo de 05 dias, sob pena de 

protesto/divida ativa.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 313099 Nr: 18751-85.2007.811.0041

 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: ANDREIA CRISTINA ANDRÉ SOARES MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZA KAROL GOMES LUZARDO 

PIZZA - OAB:11315-A / MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, retirar a(s) carta(s) 

precatória(s) expedida(s). Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo 

Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes 

autos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 886086 Nr: 20579-72.2014.811.0041

 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: RAJDS, PATRICIA DO CARMO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

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

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

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 907426 Nr: 35185-08.2014.811.0041

 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: NEIDE PEREIRA PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISVECO LTDA - DISTRIBUIDOR DE VENDA DE 

VEÍCULO TOYOTA

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

OAB:OAB/MT 4.635, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 804869 Nr: 11336-41.2013.811.0041

 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: CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL SERVICE 

CENTER ALBERT SABIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAV GUSTAV SCHRODER

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

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Redesigno a audiência de conciliação para o dia 12.02.2019, às 12:00 

horas, que será realizada na Central de Conciliação deste Fórum.

 Cite-se e intime-se o requerido, Olav Gustav Schroder, para comparecer 

à audiência, no endereço constante à fl. 82, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 794849 Nr: 1168-77.2013.811.0041

 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: AGROPECUARIA RIO BRAVO LTDA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Defiro o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação dos documentos 

supracitados. Em razão de ter a requerida desde junho de 2018 se 

manifestado nos autos dizendo que tem interesse na composição amigável 

pedindo prazo para poder se manifestar sobre proposta de acordo, bem 

como solicitar audiência de conciliação, contudo quando designada a 

audiência se apresentar sem proposta nenhuma, sem autonomia para 

transigir o que caracteriza de acordo com o art. 80, IV do NCPC a litigância 

de má-fé, vez que se opõe resistência injustificada ao andamento do 

processo, aplico a multa de 2% sobre o valor da causa atualizada a favor 

da requerente, nos termos do art. 81, do mesmo diploma legal. Intime-se a 

perita judicial para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o 

parcelamento requerido pela parte autora. Sae a parte ré intimada para se 

manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a proposta de honorários periciais, 

devendo após a manifestação da parte ré e da perita o processo 

prosseguir nos termos da decisão de fl. 177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 712179 Nr: 5260-69.2011.811.0041

 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: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CESAR TEIXEIRA MONTE NEGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 263762 Nr: 22228-53.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDER BORGES JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA- ME

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

LEITE - OAB:7.413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL PEDRO PEREIRA 

SOBREIRA - OAB:12.154 PI

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte requerida efetuasse o 

pagamento do débito, embora devidamente intimada. Diante disso, nos 

termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo de 5 dias, dar início à fase de cumprimento de 

sentença ou, ainda, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1049993 Nr: 46416-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL BARÃO DE MAUÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAROLINA SALINAS 

MARTINEZ RODRIGUES - OAB:170764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão expedida pela Central de Mandados, nos termos 

do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) guia(s) e o(s) 

comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de 

Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para pagamento da(s) 

diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, no link 

“Emissão de Guias Online”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1101697 Nr: 11218-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIONEI RECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELEI LENTS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão expedida pela Central de Mandados, nos termos 

do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) guia(s) e o(s) 

comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de 

Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para pagamento da(s) 

diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, no link 

“Emissão de Guias Online”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1250420 Nr: 21269-96.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO VELOSO, CLAUDYSON MARTINS 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA 

- OAB:7549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107788 Nr: 13746-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS, 

MARCI AREIAS, JULIANO MUNIZ CALÇADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNC BRASIL DISTRIBUIDORA DE GÁS 

NATURAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN LUCAS TEIXEIRA DE 

CARVALHO - OAB:14532/MT, Luciano André Frisão - OAB:8340-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA ZUCHIERI BRESSAN - 

OAB:13375

 Defiro o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação do documento 

supracitado. Defiro o pedido de suspensão (fl. 129) do feito por 60 

(sessenta) dias. Decorrido o prazo, intime-se o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o prosseguimento do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038006-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

AVON COSMÉTICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

EDILEIA MARTINS DE OLIVEIRA, em desfavor de AVON COSMÉTICOS 

LTDA e BANCO BRADESCO S.A., afirmando que adquiriu alguns produtos 

da ré Avon, no valor de R$ 725,68, sendo gerado boleto com vencimento 

para 22/08/2018, o qual foi pago em 21/08/2018 em um correspondente do 

corréu Banco Bradesco, mas no mês seguinte passou a receber ligações 

de cobrança da ré Avon, e ao buscar informações no Banco corréu, a 

gerente do mesmo lhe devolveu o dinheiro, afirmando ter ocorrido erro no 

sistema. Narra que ao requerer novo boleto junto a ré Avon, esta emitiu 

com valor corrigido e acrescido de juros, e por não concordar, não 

efetuou o pagamento, e teve seu nome lançado nos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito. Diz que em decorrência da negativação de 

seu nome, vem sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, 

vez que tem seu crédito abalado no mercado. Requer o deferimento da 

tutela de urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito e caso entenda necessário, que seja autorizado a 

consignação do valor de R$ 725,68. O pedido de antecipação da tutela de 

urgência merece amparo com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do 

direito exigida pelo caput do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, 

entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido, restou demonstrada por meio do 

documento de ID 16260297, sendo o boleto e o respectivo comprovante de 

pagamento; o de ID 16260301, onde consta o valor de R$ 953,46 cobrado 

pela ré Avon, e o de ID 16260299, que mostra a negativação do nome da 

parte autora nos bancos de dados do SPC/SERASA. Sobre esse requisito, 

Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o 

magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição 

meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se 

sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos 

fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório o 

perigo de dano, vez que a inclusão do nome da parte autora nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, determinando a exclusão do nome da parte requerente do banco 

de dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor de R$ 725,68. 

Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome da parte autora 

dos seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida 

inscrição. Autorizo ainda o depósito pela parte autora, do valor de R$ 

725,68, no prazo de cinco dias. Designo o dia 12/02/2019, às 10h00min 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem interesse na 

realização de audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será 

realizada se a parte ré também manifestar desinteresse por meio de 

petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de novembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 
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Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037199-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SOUZA QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SOUZA QUEIROZ OAB - MT0007948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HADDAD FRANCO DALIA (RÉU)

CLAYSSE DA SILVA (RÉU)

JERLY WENDER DOMINGUES D OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1037199-40.2017 Vistos. Considerando que 

os requeridos não efetuaram o depósito judicial como determinando na 

decisão de ID 11109569, defiro o pedido de bloqueio on-line (ID 13506731) 

nas aplicações dos requeridos, Luiz Hadda Franco Dalia, Claysse da Silva 

e Jerly Wender Domingues de Oliveira, visando a efetividade da decisão 

inicial, no valor de no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), nos 

termos do artigo 300 e 305, do Novo Código de Processo Civil Ademais, 

eventual pedido de levantamento de valores somente será apreciado, 

quando do julgamento do feito. Cumprida a decisão supracitada, atente-se 

o autora para a regra do art. 308 do mesmo Código, ciente de que na 

demanda principal também deverá figurar no polo passivo Ponta 

Administradora de Consórcio. Cuiabá, 31 de outubro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027778-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA REZENDE BEJARANO OAB - MT22309/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA DO NORTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1027778-89.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Execução de 

Título Extrajudicial Contra Devedor Solvente promovida por Indústria e 

Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda em desfavor de Aguia do 

Norte Comércio de Móveis Ltda ME. Foi determinada a intimação da parte 

credora para efetuar/comprovar o pagamento das taxas de distribuição, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 290 c/c 321, 

parágrafo único, do NCPC), contudo, mesmo regularmente intimada, a 

parte deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme 

certificado (Id. 15847137). O artigo 290, do NCPC determina: “Art. 290. 

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, foi dada oportunidade 

à parte credora para que o processo não tivesse um fim por ela 

indesejado (extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua 

desídia nos faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que 

para o recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC. Assim, 

mesmo após regular intimação para recolher as custas e taxas judiciais, a 

parte autora deixou decorrer o prazo sem se manifestar, é de se decretar 

a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de 

pressuposto processual. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais. Também sem 

honorários advocatícios, por ausência de resistência à lide. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 7 de novembro 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010348-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1010348-27.2018. 8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Roberto Antunes 

Barros em desfavor de Banco do Brasil S/A. As partes noticiaram que se 

compuseram amigavelmente (Id. 15955500), requerendo a homologação 

do acordo e a extinção do processo. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, com fulcro 

no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios 

na forma pactuada. Sem custas processuais considerando que a 

transação ocorreu antes da sentença. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 7 de novembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017659-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DE S. MOUZAYEK - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1017659-69.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial promovida por JBS S.A. em desfavor de 

Luana de S Mouzayek ME. As partes noticiaram (Id. 16160915) que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

suspensão do processo. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e suspendo o 

presente processo até a data assinada para o cumprimento integral do 

referido acordo, com fundamento no artigo 922 do Código de Processo 

Civil, devendo os autos aguardar em arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição. Decorrido o prazo fixado para o cumprimento do acordo, 

voltem-me os autos conclusos para extinção. Honorários advocatícios e 

custas processuais na forma convencionada. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT 7 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031192-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MTCRED FRANCHISING TELEATENDIMENTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031192-95.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c pedido de 

Indenização por Danos Morais ajuizada por MTCRED FRANCHISING 

Teleatendimento Ltda. – ME em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, com pedido de tutela de urgência, para que 

seja determinada a retirada do nome da parte autora do cadastro de 
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proteção ao crédito. Consta na inicial que a autora possuía 

estabelecimento em uma sala comercial situada na Rua Barão de Melgaço, 

nº 302, sala 34, sendo que o funcionamento ocorreu desde o segundo 

semestre do ano de 2015 até o mês agosto do ano de 2016. Aduz que na 

data de 02 de setembro de 2016 compareceu na sede da requerida, 

solicitando o encerramento dos serviços, motivo pelo qual foi gerada uma 

fatura no mês de agosto/2016, com vencimento em 23 de agosto de 2016 

e a fatura residual com vencimento em 09 de setembro de 2016, 

denominada “consumo final”, as quais foram devidamente adimplidas. 

Relata que na data de 30 de julho de 2018 foi surpreendida com uma 

restrição de crédito inserida pela requerida, em razão de consumo não 

realizado, o que julga ser indevido. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que, após solicitar o 

cancelamento dos serviços e efetuar o pagamento da fatura com os 

valores residuais, seu nome foi inserido no cadastro de proteção ao 

crédito pela parte requerida, em razão de débito indevido, motivo pelo qual 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a 

retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes. Em juízo 

de cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, tendo em vista a negativação do nome do 

autor (ID nº 15946786), bem como a informação de cancelamento dos 

serviços e pagamento da fatura com valores remanescentes denominados 

“consumo final” (Id nº 15429133). Do mesmo modo, há urgência no pedido, 

uma vez que o perigo de dano consiste no fato de a permanência da 

negativação implicar em restrição do crédito do autor. Não restando 

evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. Diante do exposto, 

DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino a expedição de 

ofício para que o banco de dados do SERASA e congêneres, no prazo de 

05 (cinco) dias, exclua o nome da autora de seu banco de dados. Designo 

audiência de conciliação para o dia 12/02/2019, 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. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001146-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI SOARES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITO LIVIO CORREA (RÉU)

PABLO RUEDA DOS SANTOS (RÉU)

 

Diante da informação dos AR's juntados aos autos, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004852-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032737-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA RIBEIRO BEZERRA BARBOSA OAB - MT0012533A 

(ADVOGADO(A))

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, 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: 1019461-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNIMAR VELAZQUEZ RICAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LCM LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, 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: 1034016-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS ACORES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MONREAL ROSADO OAB - MT0002883S (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a parte Requerida, mesmo devidamente citada e 

comparecido à audiência de conciliação, deixou de manifestar no presente 

feito. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da parte 

Requerente para, no prazo de cinco dias, dar andamento ao feito, 

pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028860-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEMIS ALVES COSTA REZENDE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a parte Requerida, mesmo devidamente citada, 

deixou de manifestar no presente feito. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco 

dias, dar andamento ao feito, pleiteando o que entender de direito. Era o 

que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033468-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PAULO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON RUDINEI DE FREITAS 47653167934 (RÉU)

NELSON RUDINEI DE FREITAS (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, 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: 1038838-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERREIRA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Natanazia Alves Alencar OAB - MT9026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038838-59.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais 

ajuizada por Thiago Ferreira Marques em desfavor de AGEMED Saúde S/A 

com pedido de antecipação da tutela de urgência, para que seja 

determinado que a requerida autorize/custeie integralmente os 

procedimentos e materiais necessários, conforme prescrição médica. 

Consta na inicial que o autor é usuário do plano de saúde requerido, sendo 

foi diagnosticado com cálculo no ureter, necessitando de procedimento 

cirúrgico de urgência. Acrescenta que solicitou autorização para a 

realização do procedimento, todavia, a requerida apresentou negativa, sob 

o argumento de que o autor se encontrava em período de carência com o 

plano de saúde. Em razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinado que a requerida autorize/custeie o 

procedimento em sua integralidade. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária à parte autora. 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. Conforme tem entendido a melhor doutrina e jurisprudência, o 

portador de moléstia grave não pode aguardar o julgamento final da ação 

intentada, sendo, assim, o caso de se antecipar os efeitos da tutela para 

que lhe seja oferecido o tratamento indicado e prescrito pelo médico 

responsável, com o intuito de controlar a enfermidade da requerente. No 

caso em tela, a negativa do custeio/fornecimento por parte da demandada 

abriga-se na cláusula contratual de Carência, conforme informado na 

inicial. Na presente, não há falar em carência diante da realidade fática 

que se apresenta, esclarecendo a questão da urgência na realização do 

procedimento, incluindo-se referido procedimento no prazo de urgência e 

emergência, mormente ante a interpretação das cláusulas contratuais. Não 

obstante a previsão de limitação, prevalece o disposto no art. 35-C, I, da 

Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de 

emergência, como na hipótese: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do 

atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que 

implicarem risco imediato ou de lesões irreparáveis ao paciente, 

caracterizado em declaração do médico assistente;” A avaliação médica 

colacionada acostada explicita a urgência na realização do procedimento. 

Portanto, sendo a parte demandante usuária do plano de saúde e estando 

em dias com as suas obrigações quanto às prestações do plano, não há 

falar em negativa do fornecimento do tratamento. Nesse sentido, a 

jurisprudência: OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – INTERNAÇÃO – PERÍODO DE 

CARÊNCIA - NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – 

DIREITO FUNDAMENTAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS – AGRAVO 

DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que 

devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. Na 

esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados 

a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, 

sobretudo por tratar de medida de urgência/emergência, aliado ao direito 

fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes 

os requisitos ensejadores da concessão da tutela. (CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 180 de 509



em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM UTI - RECUSA DO PLANO 

DE SAÚDE - EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA - 

INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA GRAVE COM EDEMA AGUDO DE PULMÃO - 

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – 

COBERTURA QUE DEVE SER GARANTIDA MANUTENÇÃO DA VIDA – 

PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA INALTERADA – RECURSO NÃO 

PROVIDO . A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser 

afastada em situações de urgência, tais como a de tratamento de doença 

grave, pois o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro interesse. Na 

Corte Superior também é ser ilegítima a negativa de atendimento baseada 

no tempo mínimo de contribuição do beneficiário em situação de urgência 

(AREsp nº. 531219 / RS, publicado em 06/08/2014; AREsp nº. 485716 / 

SP, publicado em 05/08/2014; AREsp nº. 254869 / PR, publicado em 

05/08/2014; AgRg no AREsp nº 466.494/RJ, publicado em 20/06/2014; 

REsp nº. 1.055.199 / SP, publicado em 18/05/2011). (MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 

21/09/2018) Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela não trará 

qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não 

for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das 

despesas de que trata o processo. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, 

proceda à autorização/custeio da cobertura integral do procedimento 

necessário, com os materiais e medicamentos, conforme prescrição 

médica, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas 

previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 12/02/2019, às 09:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). 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. 

Importante ressaltar que, caso o sistema PJE esteja inoperante, expeça-se 

o mandado para o cumprimento da decisão de maneira física. Cumprida as 

determinações acima, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019131-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA OAB - SP0200121A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019131-08.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por CALCENTER Calçados 

Centro Oeste Ltda. em face de Pereira Cardoso & Cardoso Ltda.. 

Consoante art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, a atribuição de 

efeito suspensivo aos embargos à execução, exige a presença 

concomitante dos requisitos relativos: 1) o pedido expresso do 

embargante nesse sentido; 2) a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Dessa forma, 

considerando os argumentos expostos pela parte embargante, os 

documentos que instruem os presentes autos e o pedido expresso acerca 

da atribuição do efeito suspensivo, entendo restarem presentes a 

probabilidade do direito, tendo em vista a existência de ação declaratória 

acerca do título, a alegação de negociação a respeito da multa rescisória, 

bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

consiste no fato de possível prejuízo em razão da continuidade do 

processo executivo sem a análise das questões levantadas no presente 

feito. Assim, recebo os presentes embargos COM EFEITO SUSPENSIVO 

(art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil), mediante segurança do juízo, 

devendo a parte embargante, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar e 

formalizar o depósito, penhora ou caução idônea e suficiente para garantir 

a execução. Intime-se o exequente, ora embargado, para impugnar os 

presentes embargos no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 920, 

do Código de Processo Civil. Associem-se os autos aos de nº 

1011849-16.2018.811.0041. Cumprida as determinações acima, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032388-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032388-03.2018.811.0041 Vistos, etc. 

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

integralmente com os requisitos do art. 260, II, do Código de Processo Civil, 

acostando aos autos a cópia do despacho judicial e do instrumento do 

mandato conferido ao advogado, sob pena de devolução da carta 

precatória sem o devido cumprimento. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006092 Nr: 25946-43.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABNER RAMOS DAS ALMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM GERALDO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068/MT, LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 12.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1051273 Nr: 47061-23.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMILAME DE SOUZA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

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

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Certidão
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Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 968320 Nr: 8433-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMERICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMY SHING-ME, LÁZARA TOMAZ VIEIRA

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

MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

 Jhony o. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1291188 Nr: 5295-82.2018.811.0041

 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: JLPF, EDÉSIO ROCHA FARIAS, MARCIA TEREZINHA 

PINTO FARIAS

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

TRBALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e 

determino que a parte requerida, proceda à autorização/custeio da 

cobertura integral do tratamento cirúrgico pleiteado, incluindo o 

fornecimento de “órtese cirúrgica MAGEC”, conforme prescrição médica, 

conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas 

previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.Designo audiência de 

conciliação para o dia 12/02/2019, às 08:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital.Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada.O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006457 Nr: 26107-53.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIMAR FELISBERTA DOS SANTOS

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR LUIZ BENITES SANTOS - 

OAB:12440 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação c/c Danos Morais 

proposta por Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c pedido de 

Revisão de fatura de Energia e Antecipação de Tutela para 

Restabelecimento do Fornecimento de Energia Elétrica proposta por 

Alcimar Felisberta dos Santos em face de Energisa Mato Grosso- 

Distribuidora de Energia S/A, tornando sem efeito a liminar concedida. 

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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1274642 Nr: 29248-12.2017.811.0041

 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: ABIDIEL DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada por Abdiel 

de Aquino representado por Marcelo Ferreira de Aquino em face de GEAP 

– Fundação de Seguridade Social.

Verifico que não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de 

julgamento antecipado da lide, razão pela qual passo ao saneamento dos 

autos.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito.

Fixo como ponto controvertido a ilegalidade na conduta da requerida; da 

previsão contratual para a cobertura do tratamento requerido, a previsão 

médica, a ilicitude na conduta da requerida, ocorrência e extensão dos 

danos alegados; nexo de causalidade entre os danos alegados e a 

conduta das requeridas; culpabilidade, grau de culpabilidade; 

condições/porte econômico das partes, a existência de negligencia e 

imperícia por parte da requerida.

 Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995705 Nr: 21327-70.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELL DA SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XIX INCORPORAÇOES SPE LTDA, 

CLEIDE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, JOSÉ RICARDO NUNES - OAB:OAB/MT 22842/B, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a Ação de Obrigação de Fazer c/c Nulidade de Confissão 
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de Dívida c/c Cobrança Indevida c/c Danos Materiais e Morais, ajuizada 

por Rafaell da Silva Monteiro, em face de MRV Prime XIX Incorporações 

SPE LTDA e Cleide Imóveis, para :a)Condenar o requerido MRV Prime XIX 

Incorporações SPE LTDA a devolução dos valores pagos a titulo de 

condomínio, que totalizam R$ 475,54 (quatrocentos e setenta e cinco reais 

e cinquenta centavos), a ser corrigido monetariamente do desembolso, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.b)Condenar o 

requerido MRV Prime XIX Incorporações SPE LTDA ao ressarcimento dos 

valores pagos a titulo de aluguel no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

data do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. 

c)CONDENAR as requeridas, solidariamente, a restituir a parte autora os 

valores despendidos a titulo de comissão de corretagem e parcelas 

pagas, corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso dos 

valores, e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da 

citação.d)Condenar o requerido MRV Prime XIX Incorporações SPE LTDA a 

restituir as parcelas pagas a titulo de juros de obra, após a data prevista 

para a entrega do imóvel, a serem apurados em liquidação de sentença, 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde a data de cada desembolsoe)Condenar o 

requerido MRV Prime XIX Incorporações SPE LTDA ao pagamento de R$ 

8.000,00 (oito 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 da citação.f)Condeno as partes requeridas, solidariamente, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

12% do valor da condenação (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1128615 Nr: 22456-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA, ELLIN 

DE CASSIA MENDONÇA BERTOLINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME PROTO - 

OAB:258.490, roberta menzato - OAB:281.173

 Vistos, etc.

 Trata-se de Cumprimento Provisório ajuizado por João Henrique de Paula 

Alves Ferreira e Ellen de Cássia Mendonça Bertolino Ferreira em desfavor 

de Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S/A e MB 

Engenharia SPE 039 S/A.

 As partes formularam acordo conforme fls. 135/136, requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 135/136, via da qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Havendo pagamento voluntário em juízo, expeça-se o competente alvará 

para levantamento.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1154521 Nr: 33731-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMAUTO COMERCIO DE MÁQUINAS AUTOMOTIVAS 

LTDA - ME, OSWALDO ALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS COSME ME, 

FRANCISCO DE ASSIS COSME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUCIA DA CRUZ E 

SILVA - OAB:8649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, certifique-se a Sra. Gestora quanto ao 

retorno da carta de citação da requerida, para o comparecimento da 

audiência designada às fls. 90.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1162288 Nr: 36867-27.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO CALIANI, JANAINA NARA 

PIRES CALIANI, JANAINA NARA PIRES CALIANI, MARCOS ROBERTO 

CALIANI, JMPC, LRPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Cotas Condominiais proposta por 

Condomínio Florais Cuiabá Residencial em desfavor de Márcio Roberto 

Caliani, Janaina Nara Pires Caliani, João Marcos Pires Cailani e Luiz 

Roberto Pires Cailani.

A parte autora requereu a homologação de acordo extrajudicial formulado 

entre as partes, informando, ainda a quitação do débito antes da 

efetivação da citação. Intimada para acostar o acordo, esta não o fez, 

somente informou que houve a quitação integral do débito.

Isto posto, resta evidente a perda do objeto, não havendo que se falar em 

julgamento do mérito ou da homologação do acordo, uma vez que não 

houve a triangularização processual.

 Com estes fundamentos, demonstrada a perda do objeto, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

Código do Processo Civil.

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

necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1040031 Nr: 41641-37.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA HOME & OFFICE 

CENTER, CONSULTESE CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA 

LTDA, IZAEL LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIVA COLETA SANTIAGO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIANE MARQUES PARACATU 

- OAB:12.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUGUSTA DE 

CAMARGO - OAB:10024

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento de fls. 177/185 e 316/334, 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1309914 Nr: 10836-96.2018.811.0041

 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: CELIA GOMES SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, CENTRO DE 

SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DA UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do pedido de desistência formulado às fls. 159, 

sob pena de anuência e concordância tácita.

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.: 994826 Nr: 20940-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE GONÇALVES FERREIRA, CID IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO GOMES FLORES JUNIOR, 

ARNALDO GOMES FLORES, SARA CORREA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANANIAS GOMES DE SOUZA - 

OAB:OAB/AM 9772

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Denise Gonçalves Ferreira 

em face de Arnaldo Gomes Flores Junior e outros.

As partes formularam acordo conforme fls. 66/68, requerendo a 

suspensão do processo até a quitação dos termos do acordo.

A parte autora, às fls. 85, informou a quitação do acordo requerendo a 

extinção destes autos.

Os vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 66/68, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Havendo pagamento voluntário, expeça-se o competente Alvará para 

levantamento.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1328970 Nr: 15388-07.2018.811.0041

 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: CEZALPINO ALVES DOS SANTOS, HEROTIDES 

PASSOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES, HSBC 

BANK BRASIL S/A

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

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cezalpino Alves dos Santos e sua esposa opuseram embargos de 

declaração às fls. 153/154 questionando a decisão de fls. 151.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelos 

embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento.

Não há que se falar em omissão ou contradição, uma vez que os 

embargantes pretendem tão somente a rediscussão da matéria não sendo 

cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração.

 (...) Isto posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, 

contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos de fls. 

153/154, e mantenho integralmente a decisão de fls. 151.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978106 Nr: 13079-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA, JOSE 

APARECIDO RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MAMORU ONOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NAVARRO SILVA - 

OAB:260.233/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOMAZETI 

CARRARA - OAB:5967/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Metalurgica Ramssol Imperial 

Ltda em desfavor de Marcelo Mamoru Onoe.

 As partes formularam acordo conforme fls. 70/72, requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

Os vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 70/72, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Havendo pagamento voluntário, expeça-se o competente Alvará para 

levantamento.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003966 Nr: 25107-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPIRE CENTER, ALTAMIR 

FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEYRE GORETT ALVES DA 

SILVA - OAB:6942-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 68/71 e determino a retificação 

da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 72), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).
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Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038838-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERREIRA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Natanazia Alves Alencar OAB - MT9026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038838-59.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais 

ajuizada por Thiago Ferreira Marques em desfavor de AGEMED Saúde S/A 

com pedido de antecipação da tutela de urgência, para que seja 

determinado que a requerida autorize/custeie integralmente os 

procedimentos e materiais necessários, conforme prescrição médica. 

Consta na inicial que o autor é usuário do plano de saúde requerido, sendo 

foi diagnosticado com cálculo no ureter, necessitando de procedimento 

cirúrgico de urgência. Acrescenta que solicitou autorização para a 

realização do procedimento, todavia, a requerida apresentou negativa, sob 

o argumento de que o autor se encontrava em período de carência com o 

plano de saúde. Em razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinado que a requerida autorize/custeie o 

procedimento em sua integralidade. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária à parte autora. 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. Conforme tem entendido a melhor doutrina e jurisprudência, o 

portador de moléstia grave não pode aguardar o julgamento final da ação 

intentada, sendo, assim, o caso de se antecipar os efeitos da tutela para 

que lhe seja oferecido o tratamento indicado e prescrito pelo médico 

responsável, com o intuito de controlar a enfermidade da requerente. No 

caso em tela, a negativa do custeio/fornecimento por parte da demandada 

abriga-se na cláusula contratual de Carência, conforme informado na 

inicial. Na presente, não há falar em carência diante da realidade fática 

que se apresenta, esclarecendo a questão da urgência na realização do 

procedimento, incluindo-se referido procedimento no prazo de urgência e 

emergência, mormente ante a interpretação das cláusulas contratuais. Não 

obstante a previsão de limitação, prevalece o disposto no art. 35-C, I, da 

Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de 

emergência, como na hipótese: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do 

atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que 

implicarem risco imediato ou de lesões irreparáveis ao paciente, 

caracterizado em declaração do médico assistente;” A avaliação médica 

colacionada acostada explicita a urgência na realização do procedimento. 

Portanto, sendo a parte demandante usuária do plano de saúde e estando 

em dias com as suas obrigações quanto às prestações do plano, não há 

falar em negativa do fornecimento do tratamento. Nesse sentido, a 

jurisprudência: OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – INTERNAÇÃO – PERÍODO DE 

CARÊNCIA - NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – 

DIREITO FUNDAMENTAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS – AGRAVO 

DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que 

devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. Na 

esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados 

a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, 

sobretudo por tratar de medida de urgência/emergência, aliado ao direito 

fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes 

os requisitos ensejadores da concessão da tutela. (CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM UTI - RECUSA DO PLANO 

DE SAÚDE - EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA - 

INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA GRAVE COM EDEMA AGUDO DE PULMÃO - 

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – 

COBERTURA QUE DEVE SER GARANTIDA MANUTENÇÃO DA VIDA – 

PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA INALTERADA – RECURSO NÃO 

PROVIDO . A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser 

afastada em situações de urgência, tais como a de tratamento de doença 

grave, pois o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro interesse. Na 

Corte Superior também é ser ilegítima a negativa de atendimento baseada 

no tempo mínimo de contribuição do beneficiário em situação de urgência 

(AREsp nº. 531219 / RS, publicado em 06/08/2014; AREsp nº. 485716 / 

SP, publicado em 05/08/2014; AREsp nº. 254869 / PR, publicado em 

05/08/2014; AgRg no AREsp nº 466.494/RJ, publicado em 20/06/2014; 

REsp nº. 1.055.199 / SP, publicado em 18/05/2011). (MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 

21/09/2018) Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela não trará 

qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não 

for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das 

despesas de que trata o processo. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, 

proceda à autorização/custeio da cobertura integral do procedimento 

necessário, com os materiais e medicamentos, conforme prescrição 

médica, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas 

previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 12/02/2019, às 09:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 
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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). 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. 

Importante ressaltar que, caso o sistema PJE esteja inoperante, expeça-se 

o mandado para o cumprimento da decisão de maneira física. Cumprida as 

determinações acima, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036124-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA DE SOUSA NOVAIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036124-29.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Inexigibilidade de Débito de Terceiro c/c Danos 

Morais ajuizada por Cassia de Sousa Novais Rodrigues em desfavor de 

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço, com pedido de tutela de 

urgência, para que a requerida restabeleça o fornecimento dos serviços 

ao imóvel, bem como para que se abstenha de incluir o nome da parte 

autora o cadastro de proteção ao crédito. Consta na inicial que a autora é 

usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da matrícula nº 

446694-2. Relata que adquiriu, por meio de contrato de compra e venda, 

na data de 03 de junho de 2016, o imóvel situado na Rua Egídia de Souza, 

quadra 26, nº 10, bairro Novo Paraíso II, Cuiabá/MT, matrícula de consumo 

nº 446694-2, momento em que passou a utilizar os serviços fornecidos. 

Informa que está sendo cobrada por débitos existentes desde o mês de 

maio do ano de 2012 até o mês de março do ano de 2016, período em que 

não residia no imóvel. Aduz que realizou inúmeras tentativas para a 

transferência da titularidade da matrícula, todavia, a requerida se nega a 

realizar o ato diante dos débitos existentes. Informa que as cobranças são 

indevidas, bem como que o fornecimento dos serviços está suspenso em 

razão do inadimplemento dos débitos de terceiros. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a 

tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que adquiriu o imóvel na data de 

03 de junho de 2016 e, ao solicitar a transferência da titularidade, a 

requerida se negou a efetuar o ato em razão da existência de débitos 

pretéritos efetuados por terceiros, razão pela qual pugna pela concessão 

da tutela de urgência, para que a requerida restabeleça o fornecimento 

dos serviços ao imóvel, bem como para que se abstenha de incluir o nome 

da parte autora o cadastro de proteção ao crédito. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se presente, nesse momento processual, a 

probabilidade do direito, tendo em vista que os débitos cobrados são 

anteriores à aquisição do imóvel pela parte autora. Observa-se que a 

autora adquiriu o imóvel na data de 03 de junho 2016, todavia, os débitos 

inadimplidos foram faturados no mês de maio do ano de 2012 até o mês de 

março do ano de 2016, contraídos por terceiros, não podendo a autora ser 

prejudicada em razão dos mesmos. 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 aos débitos anteriores à 

aquisição do imóvel (junho/2016), RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, o fornecimento dos serviços ao imóvel, bem como se 

abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, 

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 12/02/2019, às 08:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 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

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025200-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO SAVIO SEMPIO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025200-90.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GERALDO 

SAVIO SEMPIO BORGES Vistos etc. Ante o desprovimento do RAI, 

encaminhe-se cópia dos autos à OAB e proceda-se conforme orientação 

da CGJ, para que o Estado receba o crédito a que faz jus diante da multa 

aplicada. Empós, arquivem-se. CUIABÁ, 7 de novembro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014327-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CONSTANTINO (EXECUTADO)

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte exequente para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do petitório de ID 

14963924, sob as penas da lei. Cuiabá-MT, 7 de novembro de 2018 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018617-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALO RODRIGO STOCHI LIMA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora pra no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca de Carta com Aviso de Recebimento, bem 

como quanto a certidão do Oficial de Justiça, dando regular andamento ao 

feito, sob pena de extinção como disposto no artigo 485, §1 º do 

CPC/2015, outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova 

tentativa de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, 

intimo Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da 

referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 

Cuiabá – MT, 07 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015336-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PINOTE CARVALHO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora pra no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca de Carta com Aviso de Recebimento, 

dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como disposto no 

artigo 485, §1 º do CPC/2015. Cuiabá – MT, 07 de novembro de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1149069 Nr: 31276-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO DOS PEIXES COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÕES LTDA - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:21078-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença (honorários 

advocatícios).

O Banco efetuou ao pagamento dos honorários advocatícios fls. 481.

A causídica manifestou concordância quanto ao valor e requereu a 

liberação dos valores depositados em seu favor, assim como apresentou 

os dados bancários às fls. 485.

Por fim requereu o envio dos autos à contadoria do Juízo para liquidação 

nos termos da sentença de fls. 402/412.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Ante a comprovação do pagamento dos honorários advocatícios de fls. 

481, DECLARO QUITADOS os HONORÁRIOS devidos nestes autos.

Ademais, ante a apresentação dos dados bancários de fls. 485 expeço o 

necessário alvará judicial em nome de CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO, CPF Nº 827.229.001-49, AGÊNCIA Nº 4043-6, CONTA 

CORRENTE Nº 2124-5, BANCO DO BRASIL S/A.

Outrossim, após o levantamento do alvará, remetam-se os autos à 

contadoria do juízo para liquidação/aferição do crédito/débito.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem 

sucessivamente, no prazo de 15 dias.

Após, tudo cumprido, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 802785 Nr: 9248-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIA MARA CORONEL DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Verifico que, apesar de os advogados ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS, a partir das fls. 66, 

peticionarem nos autos em nome do autor, não apresentaram instrumento 

procuratório.

De tal sorte, determino aos aludidos causídicos a regularização de sua 

representação processual no prazo de 15 dias.

No mais, faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso II, do art. 12 do NCPC, bem como por se tratar de 

processo inserido na “Meta 02 – CNJ”.

Assim, segue sentença em 05 laudas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 802785 Nr: 9248-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIA MARA CORONEL DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BANCO PANAMERICANO S/A em face de 

KENIA MARA CORONEL DIAS, 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 
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certificado de propriedade.Condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa. Transitada em julgado, proceda-se conforme 

orientação da CGJ, no que tange a multa fixada em audiência em favor do 

Estado, que confirmo nesta oportunidade e, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1295551 Nr: 6890-19.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROQUE FRAPORTI, EDIMILZA MARIA DE AQUINO 

FRAPORTI, FRANCISNELE MARIA AQUINO FRAPORTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691

 Intimação da parte embargante, para que no prazo de 15 dias 

manifeste-se acerca da petição de fls. 13/23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 346480 Nr: 16770-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 952978 Nr: 1477-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCINEY GONÇALO DE ARRUDA

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

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

ALMEIDA - OAB:7533-A, HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15212-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8.123, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Procedo à intimação das partes para, no PRAZO COMUM DE 15 dias, 

manifestarem-se acerca do Cálculo de fls. 222/223. No mesmo prazo 

acima, deverá o Banco do Brasil S/A promover ao pagamento da sua 

quota de honorários, sob pena de incidência da multa do artigo 523 do 

CPC, conforme determinado à decisão de fls. 219.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 728810 Nr: 24760-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVALDA FERREIRA DIAS DE MATOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:20720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - OAB:18116/DF

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Restituição de parcelas pagas, em fase de 

cumprimento de sentença.

Homologado o cálculo apresentado, decisão de fls.281/282, o Banco 

efetuou o pagamento de fls.300/301v, interpondo RAI de fls.315/320v, com 

lançamento da interlocutória de fls.332/332v, com determinação de 

expedição de alvará.

Ante a vinculação do total pago, JULGO E DECLARO EXTINTA esta ação, o 

que faço com supedâneo no artigo 924, II do CPC.

No mais, procedo a expedição do alvará, conforme dados de fls.252 - 

R$1.629,50 Carlos Frederick e fls.286 - R$10.884,84 Marinalva.

Por fim, solvida as custas pelo Banco, arquivem-se com as anotações 

devidas.

PI.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1005138 Nr: 25598-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA DIAS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO PANAMERICANO 

S/A, BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG, DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 (...) Em primeiro lugar, CHAMO O FEITO À ORDEM, pois, compulsando os 

autos, mais especificamente a parte final do v. acórdão de fls. 301, 

sobejou evidente que cada parte deveria arcar com os honorários de seus 

patronos, com exceção da autora que possui amparo da assistência 

judiciária gratuita. Todavia, com retorno dos autos ao juízo “a quo” houve a 

ocorrência do “error in procedendo” que nada mais é que o vício de 

atividade com a CONSEQUENTE invalidação da decisão de fls. 341 (e 

seguintes) que determinou o início do cumprimento de sentença no que se 

refere aos honorários advocatícios e sua respectiva cobrança em face 

dos Bancos requeridos, indevidamente. Vejamos o teor do v. acórdão de 

fls. 291/302: “(...) Relativamente à distribuição dos ônus sucumbenciais, a 

sentença merece reparo. Com a modificação de parte da decisão 

hostilizada, por meio do julgamento deste Apelo, tenho por mais adequada 

a ocorrência da sucumbência recíproca, já que ambas as partes forem 

vencidos e vencedores, sendo que cada litigante arcará com os 

honorários de seu patrono, conforme disposto no art. 86 do CPC, restando 

suspensa a exigibilidade da parte autora, por litigar sob o amparo da 

assistência judiciária gratuita. (...)” Ora, cumpre a este Juízo assegurar a 

efetivação da justiça e, diante dos fatos aqui narrados, impedir prejuízo ou 

dano iminente aos requeridos que deveriam arcar somente com a 

sucumbência de seus patronos e não com o da requerente, razão pela 
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qual, INTIMO os Bancos requeridos para que apresentem seus dados 

bancários no prazo de 15 dias, para posterior levantamento dos valores 

depositados nos autos. Insta consignar que não há que se falar e 

relativização da coisa julgada nas decisões judiciais, haja vista que este 

juízo apenas trouxe à luz o que fora determinado no recurso de apelação 

de nº 138902/2017, saneando, assim, o feito na fase em que se encontra. 

Após, com o decurso do prazo e silêncio por parte dos Bancos requeridos 

e tratando-se de direito disponível, ARQUIVEM-SE os autos com as 

formalidades de praxe. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 728470 Nr: 24395-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA, JOÃO 

HELTON PEREIRA DA SILVA

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

OAB:154.694, CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - OAB:357590, 

Marco André Honda Floes - OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Aliado à regra constitucional inscupida no inc. LV do art. 5 da Carta 

Magna, procedo com a intimação da parte requerida, para que no prazo de 

15 dias manifeste-se quanto ao pleito de fls. 375/384.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 752490 Nr: 4345-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS WERICA TEIXEIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 

-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 142399 Nr: 26996-27.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA LÍDER DE CALÇADOS LTDA, 

IVANI SILVA MATOS

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

OAB:3056/MT

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

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:OABMT9405, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:OABMT15598

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado a expedido nestes autos de 

endereços de fls. 168, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA 

PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIIAL DE JUSTIÇA, nos 

termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 142399 Nr: 26996-27.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA LÍDER DE CALÇADOS LTDA, 

IVANI SILVA MATOS

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

OAB:3056/MT

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

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:OABMT9405, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:OABMT15598

 Certifico e dou fé que afixei, nesta data, o Edital de Citação no Átrio do 

Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1137688 Nr: 26414-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE BRASILIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYDIA BETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LUIZ LOMBARDI - 

OAB:18.577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.
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 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 818311 Nr: 24675-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAIR RODRIGUES DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:20.701/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

Segue alvará conforme dados de fls.143 e poderes de fls.12 e conforme 

e, conforme sentença de fls.140 e interlocutória de fls.146, arquivem-se 

com as anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 775333 Nr: 28581-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS, MARCIEL 

RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONZALEZ - 

OAB:4066/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14.630, 

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - OAB:290.089 OAB/SP, 

GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:17.980-A / MT, RODRIGO 

FASSETTO GOES - OAB:17981A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação consignação em pagamento com pedido revisional em 

fase de cumprimento de sentença.

Tenho que às fls.297 o autor fixou como valor devido R$8.098,77, no 

entanto, conforme despacho de fls.284v, foram fixados novos honorários 

e multa em 10% do valor devido, portanto, com fito de evitar novos 

pedidos de bloqueios e/ou continuidade do cumprimento de sentença por 

falta de observação do comando judicial, tem-se que o autor faz jus a 

R$9.718,52, ou seja, R$8.098,77 mais 10% de multa e novos honorários, 

R$809,87 cada, totalizando R$9.718,52.

Assim, posto a vinculação do valor devido (extrato em anexo) a extinção 

do feito é a medida que se impõe, razão pela qual JULGO DE DECLARO 

EXTINTO este feito nos termos do art. 924, inciso II do CPC/2015.

Ante o teor da decisão de fls. 312, procedo à expedição do Alvará em 

nome do patrono JOSÉ ORTIZ GONSALEZ, CPF Nº 237.128.569-20, 

AGÊNCIA Nº 2685, CONTA CORRENTE Nº 0185-5, OP Nº 01, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL.

O remanescente deverá ser liberado ao Fundo, que no prazo de 15 dias, 

deve indicar seus dados bancários.

Certificado o trânsito em julgado e, em caso de silêncio, arquivem-se os 

autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1126348 Nr: 21452-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAMOTO & CIA LTDA ME, HELENA 

TERUKO YAMAMOTO, PAULO YAMAMOTO

 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 RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 403292 Nr: 35375-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D PAULA NAUTICA, AYMORE CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MIGUEL 

ADILSON DE ARRUDA MOURA - OAB:12749/MT, ULISSES GARCIA 
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NETO - OAB:11512/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de obrigação de dar coisa certa formulada 

por João Cesar Fadul em face de D’Paula Náutica, Manoel Pereira de Paula 

– ME e Aymoré Crédito Financiamentos, Investimentos S/A, todos 

qualificados nos autos.

O autor efetuou ao depósito de R$17.823,00, atualizado data em 

26/10/2018 em R$29.498,34 (extrato em anexo).

A financeira depositou a título de honorários sucumbenciais - fls.197v, o 

montante de R$1.203,00, atualizado em R$1.533,05 (extrato em anexo).

A ação foi sentenciada às fls. 172/177, às fls. 234vº a condenação foi 

mantida, tendo sido negado o provimento da primeira requerida.

Às fls. 256 os autos foram extintos com relação à Aymoré Crédito e 

Financiamento em razão do pagamento de fls. 197vº.

Constanto, ainda que conforme sentença se encontra depositado em 

favor da Aymoré, valores consignados pelo autor, para pagamento de qe 

parcelas remanescentes para adimplemento contratual, assim, INTIMO as 

partes para manifestarem, no prazo de 15 dias, indicando, a Aymoré os 

dados bancários para levantamento.

Outrossim, o credor/João pugnou pela realização de bloqueio on-line em 

nome de D’Paula Náutica - Manoel Pereira de Paula -ME, todavia, o CNPJ 

informado pertence a JOSEMAR COMÉRCIO DE BARCOS LTDA, razão pela 

qual deixo de proceder ao bloqueio via Bacenjud.

Assim, intimo o credor para que informe o CNPJ correto no prazo de 15 

dias, bem como traga planilha atualizada, em igual prazo, para posterior 

realização de bloqueio.

Sem prejuízo, ante os dados bancários de fls. 261, expeço o Alvará 

Judicial referente ao montante pago pela instituição financeira – fls. 197vº, 

em nome de JOÃO VICTOR SIQUEIRA FADUL, CPF Nº 039.822.051-40, 

AGÊNCIA Nº 2363-9, CONTA CORRENTE Nº 110.135-8, BANCO DO 

BRASIL S/A.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005629-36.2017.8.11.0041
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ELCIO CONTRI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 5 6 2 9 - 3 6 . 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: RODRIGO ELCIO 

CONTRI (Dr, na emenda o autor enviou novamente notificação para o 

endereço do contrato, a qual voltou com "NÃO EXISTE O Nº", então 

procedeu a notificação via edital, portanto considerei.) Verifiquei que as 

custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Recebo a emenda a 

inicial IDs: 15454547 e 15454549. CONSTATO, que no contrato não há 

vinculação do veículo perseguido na inicial, portanto, intimo o autor para 

emendar em 15 dias, COMPROVANDO que a Sportage placas NPO4751, 

foi alienada em nome do devedor e é objeto da avença ID.n.10791716. 

CUMPRIDO, PROCEDA-SE COMO ABAIXO SEGUE: 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 KIA SPORTAGE, 

placa: NPO-4751 (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 
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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 ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e a 

Secretaria de Estado de Fazenda. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de 

Justiça, caso haja necessidade premente de arrombamento e reforço 

policial, que o faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob 

pena de responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso 

sem motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 07 de novembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito
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Processo Número: 1021888-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEONEZIO TOME DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021888-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ELEONEZIO TOME DA CRUZ Verifiquei que as custas iniciais 

foram recolhidas. - Paulo Vistos... Recebo a emenda a inicial de ID 

15391274. Verifico que no calculo apresentado pelo autor há a inclusão 

de valores referentes a honorários, valores esses que só serão 

arbitrados posteriormente em fase de sentença, portanto fixo desde já o 

valor da causa e consequentemente da purgação da mora em R$ 

29.354,27. 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 GOLF, placa: OBG-2989 

(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”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs 14337979 e 

14337985. Por ora indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN, 

com o intuito de autorizar o requerente a transferir multas incidentes sobre 

o bem para o CPF do requerido. 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, 25 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007932-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007932-86.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA - ME, AGNALDO ALVES DE 

OLIVEIRA Vistos... Tratam-se os autos de ação de execução por título 

extrajudicial ajuizada por SICREDI CENTRO NORTE em face de AGNALDO 

ALVES DE OLIVEIRA – ME e AGNALDO ALVES DE OLIVEIRA, todos 

qualificados nos autos. As partes entabularam acordo, conforme petições 

de IDs 15985210 e 15985211, pleiteando por sua homologação e 

suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo. Faço constar 

que ambas as peças não estão assinadas pelo advogado da instituição 

financeira (Marco André Honda Flores), contudo a juntada no sistema foi 

feita pelo mesmo, portanto tenho como válidas. Desta feita, HOMOLOGO o 

acordo de vontades e determino a SUSPENSÃO do feito até o cumprimento 

do referido, que ocorrerá aos 15/10/2021, 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, 26 de outubro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021880-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON ROBERTO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021880-95.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: GERSON ROBERTO DE ALMEIDA Verifiquei que as custas 

iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por AYMORE em face de GERSON ROBERTO DE 

ALMEIDA, ambos qualificados nos autos. Da análise exordial (ID 14680839 

– 21/08/2018) verificou-se que o requerido não havia sido regularmente 

constituído em mora, por conta disso a autora foi intimada do prazo de 15 

dias para regularização. No ID 15891295 (11/10/2018) foi certificado que a 

autora deixou de cumprir o que fora determinado na decisão. Desta forma, 

considerando que a requerente teve a oportunidade de regular a 

constituição em mora da parte ré e não o fez e por se tratar de um 

pressuposto da ação, a extinção é medida que se impõe. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

AUSÊNCIA DE REGULAR COMPROVAÇÃO DA MORA - Nas ações de 

busca e apreensão, para a comprovação da mora, é valida a notificação 

extrajudicial encaminhada para o endereço fornecido pelo devedor quando 

da celebração do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal. - 

Entretanto, se tal notificação tiver sido enviada para endereço diferente 

daquele fornecido no contrato, resta afastada a comprovação da mora, 

devendo a parte ser intimada para regularização,sob pena de extinção da 

ação. (TJ-MG - AGT: 10245130198105002 MG, Relator: Pedro Bernardes, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 26/05/2014) AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA DESCARACTERIZADA 

– EXTINÇÃO DO PROCESSO – ADMISSIBILIDADE – PRETENSÃO 

RECURSAL EM MANIFESTO CONFRONTO COM A JURISPRUDÊRNCIA 

DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEGUIMENTO 

NEGADO - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

descaracterização da mora desautoriza a prosseguimento da busca e 

apreensão, por ausência de pressuposto processual indispensável, 

insculpido no artigo 3º do Decreto Lei nº 911/69. (AgR 119938/2014, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

08/10/2014, Publicado no DJE 13/10/2014) 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, 25 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018754-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATENAS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS OAB - MT16995/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

 

A sentença confirmada em grau de recurso assim determinou em seu 

dispositivo: "Diante do exposto e considerando o que mais consta dos 

autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Restituição de 

Parcelas Pagas de Grupo Encerrado c/c Danos Morais contra Disal 

Administradora de Consórcio LTDA, com fundamento no que dispõe os 

artigos 487-I do Código de Processo Civil e ACOLHO em parteo pedido 

inicial, para não aplicação da cláusula penal na devolução dos valores de 

R$ 2.063,30 (dois mil e sessenta e três reais e trinta centavos), determino 

a restituição das parcelas pagas com o seguro até trinta dias a contar do 

prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo, atualizadas 

monetariamente pelo INPC e juros de mora a partir de 30 dias término do 

grupo. Na devolução das parcelas não poderá ser incluída a taxa de 

administração e tão pouco, o prêmio de seguro." Desta forma a 

atualização dra restituição das parcelas pagas pelo autor deveria ocorrer 

após o encerramento do grupo, com atualização de valores ali posto, em 

trinta dias após o término do grupo e não de cada parcela. Pelo que não 

prospera a impugnação da parte autora, considerando que o depósito 

observou o dispositivo judicial transitado em julgado. De outra banda, como 

ocorreu pagamento voluntário, não está o requerido penalizado pelos 

encargos de não pagamento da condenação. Diante do exposto, tenho por 

satisfeita a obrigação pelo depósito efetivado pelo autor, nada mais 

havendo que reclamar neste sentido nos autos. Julgo Extinto o processo, 

devendo expedir alvará do valor depositado, como satisfação total da 

obrigação. Após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010110-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE ANDRADE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ATALAIA CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

WELLINGTON RODRIGUES ANDRADE (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030810-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON BARBOSA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005782-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

JOILSON BORGES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680/O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027642-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (EXECUTADO)

MIMO ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036257-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNQUEIRA CREPALDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI OAB - MT20991-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (RÉU)

 

Vistos, etc.Prestei informações do recurso e aguarde seu julgamento. 

Após, conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028640-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DIAS SEROR (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011532-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. VICTOR E CIA LTDA - ME (RÉU)

LUIZ CARLOS VENTURELLI (RÉU)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre os 

Embargos Monitórios acostado aos autos e especificar as provas que 

pretende produzir, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028038-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIMARCO NAZARE - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos id.15951118, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019023-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. O processo de conhecimento somente é enviado ao arquivo 

após encerrada a prestação jurisdicional o que não ocorreu no caso em 

tela. Assim, intime-se o autor para cumprir determinação dos autos no 

prazo legal, sob pena de extinção do feito, eis que já intimado 

pessoalmente. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06.11.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014530-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVICK MENDES SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. O processo de conhecimento somente é enviado ao arquivo 

após encerrada a prestação jurisdicional o que não ocorreu no caso em 

tela. Assim, intime-se o autor para cumprir determinação dos autos no 

prazo legal, sob pena de extinção do feito, eis que já intimado 

pessoalmente. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06.11.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025468-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DANTAS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, deverá 

o autor dar prosseguimento ao feito, como já determinado.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035161-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR ALVES DUARTE (RÉU)

 

Vistos, etc.Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, deverá 

o autor dar prosseguimento ao feito, como já determinado.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011516-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR JULIANO BATISTELLA (EXECUTADO)

B R INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011188-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A A TROMBIM - ME (EXECUTADO)

ALYSSON ANTONIO TROMBIM (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.Adite-se o mandado para que o segundo executado 

acompanhe o meirinho na localização do bem a ser penhorado.Cumpra-se. 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037006-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELA BIRNFELD (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.Remeta-se o feito ao contador para apurar o valor da 

condenação, informando sobre excesso de execução. Após, digam as 

partes e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1027687-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CUSTODIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943/O-O (ADVOGADO(A))

ERIKA MORAES DE LIMA OAB - MT0017530A (ADVOGADO(A))

MARIA ELENA DA SILVA OAB - 384.312.541-49 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Intime-se o requerido para apresentar os documentos originais 

e/ou cópias legíveis, no prazo legal, sob pena de busca e apreensão. 

Após, diga-se o autor. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038593-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAENA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

LOURDES LUIZ NUNES SOUSA (EXECUTADO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001011-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JUNIOR ALVES DE ARRUDA (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 

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, 07.11.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037418-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVAEL FRANCA DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURELIO CANCIO PELUSO OAB - PR0032521A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07.11.18

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1038860-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDINETE PORTO DE SOUSA DAVID 29277442115 (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Apense-se o presente ao feito noticiado na inicial, 

certificando-se. Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte 

requerida na autuação e etiqueta do processo, conforme feito principal. 

Após, cumpra-se determinação abaixo: Recebo os embargos à Execução, 

sem efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal benefício, se 

no prazo, certifique-se. Intime-se o Embargado para responder no prazo 

de Lei. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07.11.18

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO
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Processo Número: 1038864-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDINETE PORTO DE SOUSA DAVID 29277442115 (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Apense-se o presente ao feito noticiado na inicial, 

certificando-se. Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte 

requerida na autuação e etiqueta do processo, conforme feito principal. 

Após, cumpra-se determinação abaixo: Recebo os embargos à Execução, 

sem efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal benefício, se 

no prazo, certifique-se. Intime-se o Embargado para responder no prazo 

de Lei. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07.11.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031112-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DAUFENBACH OAB - MT0005325A (ADVOGADO(A))

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007646-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO NERES DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO OAB - MT20309/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que o advogado indicado ao id. 5509104 não tem 

poderes específicos para levantar alvará, assim, por ordem verbal da MM 

Juíza Dra Rita Soraya Tolentino de Barros, faço a intimação para a parte 

autora regularizar a representação processual, no prazo legal, para 

expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024498-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. R. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ (EXECUTADO)

WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão de id: 16383829, e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004540-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026616-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002708-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIL DA SILVA ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023801-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA NATALI CALDAS DE AQUINO (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023098-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANY FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

D F DE OLIVEIRA MODAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024723-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C J RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001978-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NERI TALAVEIRA ROJAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO DRAUZIO SARRA OAB - SP95057 (ADVOGADO(A))

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do Oficial de Justiça, para o cumprimento 

do Mandado de Restituição, no prazo legal de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005622-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSONN FERNANDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, deverá 

o autor dar prosseguimento ao feito, como já determinado. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07.11.2018

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021153-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONILDO SALES DA SILVA (EXECUTADO)

MARINHO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027467-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISY NOENIR GONCALVES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT0008194S (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022660-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MEDRADO (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: 1000848-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JECKSON VIEIRA FAUSTINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017784-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCYELLE CHRISLENNE SILVA FERREIRA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012356-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON G DE CAMARGO JUNIOR - ME (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: 1021886-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A 

(ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO ROMERO PEREIRA (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: 1024787-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA (RÉU)

ANA ROSA DE OLIVEIRA NAZARIO (RÉU)

ELY GRACI DE OLIVEIRA NAZARIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT0009929S (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para se manifestar 

a certidão de id 16393819 e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 

05 (cinco) dias úteis.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1112705 Nr: 15809-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 747820 Nr: 45085-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONRAN ATAIDE BASSOS FILHO, DIORAN 

ATAIDE BASSOS FILHO

 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: ÉRIS ALVES PONDÉ - 

OAB:13.830/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica o exequente intimado para depositar 

diligência para o bairro Santa Cruz de Cuiabá/MT, correspondente ao CEP 

indicado no mandado expedido à fl. 289, para o seu cumprimento, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 11868 Nr: 3938-68.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GOMES BEZERRA E S/M VANI SILVA 

BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TORBAY GORAYEB 

- OAB:7361/MT, JOE ORTIZ ARANTES - OAB:1166-A/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 267/404, e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 805581 Nr: 12041-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 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:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1125711 Nr: 21212-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SERGIO PEREIRA SANTOS, ROSELI 

A PEREZ P DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDA DOS SANTOS 

PIRAJÁ - OAB:20557/O

 Vistos, etc.

Proceda-se abertura de novo volume.

Não há como restringir direito Constitucional de ir e vir para coagir 

pagamento de dívida, pois caberia a Instituição Financeita observar a 

saúde financeira do executado antes de conceder-lhe crédito e exigir 

garantias efetivas.

Intime-se a parte executada para indicar bens passíveis de penhora, no 

prazo legal. Após, diga o autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 798421 Nr: 4810-58.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1134860 Nr: 25021-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA FERREIRA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1077854 Nr: 142-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 716843 Nr: 10736-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO BARROS DE CARVALHO, 

JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, GERALDO BARROS DE 

CARVALHOS, GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - OAB:18.930 
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OAB/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 399981 Nr: 32809-25.2009.811.0041

 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): FANINI TRANSPORTES LTDA, JOSÉ CLÁUDIO 

FANINI, JOAQUIM FERREIRA DOURADINHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5.959/MT

 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, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 897789 Nr: 28148-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GARGAGLIONE PÓVOAS, ENIR 

CORREA POVOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

- OAB:12.120/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1050982 Nr: 46893-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TAXI CUIABANA LTDA, ARQUIMEDIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA, ELTON PEREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006/MT

 Vistos, etc.

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.: 1087482 Nr: 4948-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC MILANI - MADEREIRA, VILMAR ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NILSON VITAL JUNIOR - 

OAB:9320/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1031295 Nr: 37385-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMSES VICTOR CASTOLDI, RENAN 

CASTOLDI

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

SCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2693-B

 Vistos, etc.

Cumpra-se toda determinação de fl.544 e expeça-se alvará como ali 

consignado.

Intime-se a parte executada para indicar bens passíveis de penhora e 

após, diga o credor.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1333814 Nr: 16410-03.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, ANSELMO SAUDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON PEAGUDO DE FREITAS - 

OAB:1101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte embargante se manifestar 

sobre a Impugnação aos Embargos de Terceiro de fls. 127/132, no prazo 

de Lei.

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes especificar as provas que 

pretendem produzir, no prazo legal de 05 (dias) úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1169370 Nr: 39873-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL CAVLAC - ME, PATRICIA LIMONGE 

CAVLAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria pública - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora retirar os ofícios 

expedidos nos autos, bem como tomar conhecimento sobre as 

informações positivas e/ou negativas fornecidas pela Receita Federal, 

arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara, e, ainda, sobre a 

pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 766663 Nr: 19427-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLASTIBRAZIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

TUBOS LTDA, PAULA CARIOCA GAMBI VASCONCELOS, CELSO LUIZ DE 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 342336 Nr: 12552-13.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIETA LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959/MT, MAURO ARRUDA DE MOURA APOITIA - 

OAB:11896/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 893852 Nr: 25806-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRO FORTE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, 

JAIME DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 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, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1085707 Nr: 4132-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 

LTDA, EDUARDO DOS SANTOS ASSUMPÇÃO, ALTAIR BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a matrícula 

atualizada do imóvel anunciado à fl. 240, a ser penhorado, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1158190 Nr: 35174-08.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A, JOAQUIM 

AUGUSTO CURVO, FLÁVIA GORI CURVO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO - 

OAB:25.509, WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para depositarem os honorários periciais no prazo 

legal, na ausência de depósito pelo autor, reputar-se-á desistência da 

referida prova. Em relação ao requerido, será efetivado bloqueio on line.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 796063 Nr: 2409-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA JURIDICA MATO-GROSSENSE, JOSE 

THOME PREDIGER, VERA LÚCIA MARCUSSO PREDIGER

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

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Anote-se como constante de fl.236-verso.

Intime-se o autor para manifestar sobre pedido de fls.239/248 e após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 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

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se 

existente. Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026040-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDO MARTINS DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE JESUS DE ALMEIDA OAB - MT25316/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado sem efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07.11.18

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018717-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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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, 07.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036731-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE SOUZA BOAVENTURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038825-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO RIBEIRO MOURO (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, 07.11.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033162-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 07.11.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013075-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente demanda, não manifestando no feito, apesar de seu 

advogado regularmente intimado constando as advertências legais, o que 

resultou a intimação pessoal para dar prosseguimento, sob pena de 

extinção. Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar 

impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi 

intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas 

intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco 

dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou 

seu advogado, deixando transcorrer o prazo assinalado sem nada 

manifestar, conforme já certificado. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O presente feito encontra-se 

paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado 

qualquer impulso processual. Não há como o requerido manifestar nos 

autos, pois ainda não faz parte da relação processual. Vejam que 

Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso 

processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada 

pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas intimações 

constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria 

na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado. 

Mais uma vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, 

mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado 

não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na 

exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da 

Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências 

das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para 

prosseguir com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as 

advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram 

ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua 

falta de interesse na demanda. Diante do exposto e considerando o que 

mais dos autos consta Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas 

e despesas processuais, pelo requerente. Revogo a liminar concedida nos 

autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 07.11.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013909-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS BISPO DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 
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com a presente demanda, não manifestando no feito, apesar de seu 

advogado regularmente intimado constando as advertências legais, o que 

resultou a intimação pessoal para dar prosseguimento, sob pena de 

extinção. Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar 

impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi 

intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas 

intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco 

dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou 

seu advogado, deixando transcorrer o prazo assinalado sem nada 

manifestar, conforme já certificado. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O presente feito encontra-se 

paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado 

qualquer impulso processual. Não há como o requerido manifestar nos 

autos, pois ainda não faz parte da relação processual. Vejam que 

Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso 

processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada 

pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas intimações 

constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria 

na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado. 

Mais uma vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, 

mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado 

não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na 

exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da 

Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências 

das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para 

prosseguir com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as 

advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram 

ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua 

falta de interesse na demanda. Diante do exposto e considerando o que 

mais dos autos consta Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas 

e despesas processuais, pelo requerente. Revogo a liminar concedida nos 

autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 07.11.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028687-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIANE KAROLAY ALVES DOS SANTOS NOGUEIRA MOTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Mapfre Seguros Gerais S/A, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão, contra 

Raiane Karolay Alves dos Santos Nogueira Mota, objetivando a concessão 

de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente do 

Contrato de Alienação Fiduciária ao Grupo Consorcial nº 91232/093-00, 

celebrado entre as partes e contido no id. Num. 15078029 - Pág. 1). 

Esclareceu que o Consórcio Nacional Volkswagen Ltda transferiu todos 

os seus direitos inerentes ao Contrato de Alienação Fiduciária, objeto da 

presente ação, para a Mafre Seguros Gerais, conforme se infere do 

Instrumento Particular de Cessão de Direitos (id. Num. 15078003 - Pág. 1). 

Alegou que a parte requerida não cumpriu com as obrigações pactuadas, 

deixando de pagar as prestações a partir da prestação de n. 31/72 com 

vencimento em 26/11/2017, incorrendo em mora desde então. Requereu a 

concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência 

dos pedidos. Instruiu seu pedido com documentos de ids. Num. 15077956 - 

Pág. 1/Num. 15078082 - Pág. 2. A liminar foi concedida no id. Num. 

15081742 - Pág. 1 e cumprida no id. Num. 15310270 - Pág. 1/ Num. 

15310273 - Pág. 2. A parte requerida apresentou contestação e 

reconvenção (id. Num. 15350710 - Pág. 1). Preliminarmente, requereu a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Asseverou que não merece 

prosperar as alegações contidas na inicial, pois negociou os débitos 

referente às parcelas em discussão, porém, no ato da negociação o 

atendente não esclareceu a procedência dessas cobranças, vez que 

houve pagamento dos meses de 08/2017, 10/2017 e 11/2017, parcelas 

estas sendo alegadas como inadimplentes. Sustentou que renegociou 

seus débitos junto à requerida, onde acordou com o pagamento de 

2(duas) parcelas a cada dois meses, na qual foram devidamente 

cumprido, sendo uma parcela de R$621,98 (seiscentos e vinte um reais, e 

noventa e oito centavos) e a outra de R$926,70 (novecentos e vinte e seis 

reais e setenta centavos). Elucidou que nunca deixou de dar preferencia 

de pagamento a Requerente. Destacou sobre a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. Requereu restituição pelos danos causados em 

decorrência de falha na prestação de serviços da requerida. Aduziu 

sobre a boa fé contratual. Destacou que é imprescindível que a mora deva 

ser constituída de forma justa, nos termos da legislação vigente. Requereu 

a litigância de má-fé da requerida, devendo a mesma ser responder pelas 

perdas e danos. Requereu em sede de reconvenção da condenação da 

requerida, no pagamento em dobro do valor da dívida já paga, nos termos 

do art. 940 do Código Civil. Pugnou pela procedência dos pedidos. Juntou 

documentos nos ids. Num. 15350714 - Pág. 1/ Num. 15352684 - Pág. 1. A 

parte requerida requereu no id. Num. 15434406 - Pág. 1 o julgamento 

antecipado da lide, bem como, sustentou não haver provas a produzir. A 

parte requerente apresentou réplica à defesa e reconvenção (id. Num. 

16098192 - Pág. 1/Pág.8). Impugnou o pedido de justiça gratuita. 

Asseverou que não procedem aos argumentos em sede defesa, vez que 

requerida não fez prova de quitação das parcelas. Elucidou que a 

requerida sustenta o pagamento das parcelas dos meses 08/2017, 

10/2017 e 11/2017 efetuados em fevereiro de 2018, porém os pagamentos 

foram para a amortização das parcelas com vencimentos em 08/2017, 

09/2017 e 10/2017. Sustentou sobre a ausência de cobrança indevida e 

rebateu o pedido de danos morais almejado pela requerida. Pugnou pela 

improcedência dos pedidos elencados em defesa e requereu a 

procedência da ação de busca e apreensão. Juntou documentos nos ids. 

Num. 16098198 - Pág. 1/Num. 16098198 - Pág. 6. Vieram-me conclusos os 

autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Ação de Busca e Apreensão, contra Raiane Karolay Alves 

dos Santos Nogueira Mota, objetivando a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, em face da alienação fiduciária proveniente do Contrato de 

Alienação Fiduciária ao Grupo Consorcial nº 91232, celebrado entre as 

partes. A parte requerida não cumpriu com as obrigações pactuadas, 

deixando de pagar as prestações a partir da prestação de n. 31/72 com 

vencimento em 26/11/2017. A parte requerida em contestação e 

reconvenção, alegou preliminarmente, pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Asseverou que não merece prosperar as alegações 

contidas na inicial, pois negociou os débitos referente às parcelas em 

discussão, porém no ato da negociação o atendente não esclareceu a 

procedência dessas cobranças, vez que houve pagamento dos meses de 

08/2017, 10/2017 e 11/2017, parcelas estas sendo alegadas como 

inadimplentes. Sustentou que renegociou seus débitos junto à requerida, 

onde acordou com o pagamento de 2(duas) parcelas a cada dois meses, 

na qual foram devidamente cumprido, sendo uma parcela de R$621,98 

(seiscentos e vinte um reais, e noventa e oito centavos) e a outra de 

R$926,70 (novecentos e vinte e seis reais e setenta centavos). Requereu 

a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a litigância de má-fé da 

requerida, devendo a mesma ser responder pelas perdas e danos. 

Pugnou pela condenação da requerida, no pagamento em dobro do valor 

da dívida já paga, nos termos do art. 940 do Código Civil. Compulsando os 

autos, verifica-se estar maduro para receber decisão, dispensando 

produção de provas em audiência ou pericial, pois se trata de matéria de 

direito e documental e estas já se encontram nos autos, razão pela qual, 

julgo antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I do Código de Processo 

Civil. Há possibilidade de conceder a Justiça Gratuita a parte requerida, 

pela apresentação dos documentos contidos nos ids. Num. 15350714 - 

Pág. 1/Pág. 6, fazendo comprovação da necessidade. Razão pela qual, 

anote-se a Justiça Gratuita a parte requerida. Analisando o contrato 

firmado pelas partes, verifica-se que não existe nenhum dispositivo de 

difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo 

dúvidas com relação ao seu conteúdo. Verifica-se que as partes firmaram 

o Contrato de Alienação Fiduciária ao Grupo Consorcial nº 91232 (id. 

15078029), ofertando a parte requerida em alienação fiduciária o veículo 

especificado na inicial. Patente está à dívida como a inadimplência, razão 

pela qual, foi concedida a liminar para apreensão do bem. Nota-se, que 

não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali 

constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu 

conteúdo. A parte requerida sustenta que houve pagamento das parcelas 
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dos meses 08/2017, 10/2017 e 11/2017, e que renegociou seus débitos 

junto à requerida, onde acordou com o pagamento de 2(duas) parcelas a 

cada dois meses, na qual foram devidamente cumprido, sendo uma 

parcela de R$621,98 (seiscentos e vinte um reais, e noventa e oito 

centavos) e a outra de R$926,70 (novecentos e vinte e seis reais e 

setenta centavos). Diante da Notificação Extrajudicial juntada aos autos 

(id. 15078056) observa-se que a parte requerida foi notificada de sua 

inadimplência em relação às prestações de n. 31/72 (26/11/2017); 32/72 

(26/12/2017); 33/72 (26/01/2018); 34/72 (26/02/2018) e 35/72 

(26/03/2018), sendo constituída em mora, com as parcelas também 

subsequentes. Ou seja, não houve cobrança na inicial das prestações 

dos meses 08/2017 e 10/2017. No caso apenas a prestação vencida em 

11/17, foi paga em 18/11/17, entretanto, quando apresentado novo 

demonstrativo de débito pelo credor a referida já está excluída, fato que 

por si só, não retira a mora da requerida/reconvinte com as demais 

parcelas, onde não demonstrou o efetivo pagamento. Importante consignar 

ainda que, a quitação teria que ser realizada também em relação às 

demais parcelas subsequentes, nos termos do art. 2°, parágrafo 2° do 

Decreto-Lei n. 911/69, com alterações da Lei n. 13.043/14. Portanto, 

deveria a requerida ter comprovado a quitação de todas as parcelas 

inadimplidas quando da propositura da ação, o que não foi efetivado. Em 

relação ao pleito de indenização prevista no art. 940 do Código Civil, 

mostra-se necessária a prova de má-fé daquele que indevidamente se 

alegou credor, o que não ocorre no caso, pois ausentes quaisquer 

indícios nesse sentido. A necessidade de comprovação da má-fé há muito 

foi sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, que editou a Súmula 159 nos 

seguintes termos: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às 

sanções do art. 1.531 do Código Civil.” Esse é o entendimento consolidado 

pelo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA NÃO CONTRATADOS. 1. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. 

PRECEDENTES. 2. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. 

(...) 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) 2. Outrossim, a 

jurisprudência da Segunda Seção desta Corte Superior entende ser 

impossível a restituição em dobro do indébito sem a prova de que a 

instituição financeira tenha agido de má-fé. 3. A análise quanto à 

ocorrência do dano moral demanda o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta Corte, ante o óbice 

constante do enunciado sumular n. 7/STJ. 4. (...) 5. Agravo interno a que 

se nega pr provimento.” (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

708.688 RS; rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; j. 19.05.16). Portanto, não há 

que se falar em condenação da requerente, nos termos do art. 940 do 

Código Civil. No tocante à litigância de má-fé aduzida pela requerida, 

também não merece prosperar, tendo em vista que não se configura 

qualquer conduta da requerente, nos termos estritos do art. 81 do Código 

de Processo Civil. A alienação fiduciária, no campo do direito material, 

estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui 

generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. 

O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um 

determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de 

depositário do bem. Deste modo, no momento que o devedor fiduciante 

não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento 

do bem, considerando que passa a ser o proprietário do mesmo. Assim, 

devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de 

inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da 

dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de 

penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas, 

o que restou evidenciado nos autos. Não há que se falar em restituição do 

veículo como pretendido pela parte requerida. É patente, que no caso, tem 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato. Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos 

Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e 

ACOLHO o pedido inicial e NÃO ACOLHO a Reconvenção, nos termos do 

artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69. 

Declaro consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja 

apreensão liminar torno definitiva. Deverá aplicar a parte final do artigo 2º 

do Decreto-Lei acima citado, com prestação de contas em vinte dias, após 

a venda do bem. Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está 

autorizado à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos 

autos os títulos a eles trazidos. Deverá a parte autora providenciar a 

prestação de contas da venda do bem em 20 dias. Isento a parte 

requerida 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. Após, nada 

sendo requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. cUIABÁ, 07.11.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031002-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT0012839A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Ana Carolina Coimbra Carvalho Troncon devidamente 

qualificada nos autos ingressou com a Ação de Indenização por Cobrança 

Indevida c/c Reparação por Danos Morais contra Banco Bradesco S/A. 

Alegou em síntese que fora surpreendida com o cumprimento de um 

mandad o  d e  e x e c u ç ã o  e m  f a c e  d o  c o n t r a t o  n º 

05426.0003352.348.9718909. Informou que esse contrato foi objeto de 

novação e juntamente com outros contratos foi entabulado um termo de 

confissão de dívidas, bem como outras avenças de n.º 340697826, com o 

valor global de R$ 167.765,15 (cento e sessenta sete mil reais e 

setecentos e sessenta cinco reais e quinze centavos), a ser pago em 48 

prestações de R$ 6.654,44 (seis mil seiscentos e cinquenta quatro reais e 

quarenta quatro centavos). Conforme instrumento de confissão de dívida, 

a autora reconheceu ser devedora dos seguintes contratos: 9408056, 

1564691, 9718909 e 180126, informando ao banco requerido que estava 

rigorosamente adimplente com o pagamento das parcelas do termo de 

confissão de dívida. Contudo, mesmo assim a ação de execução teve o 

seu seguimento e foi novamente surpreendida com a constrição de 

valores em sua conta bancária, via sistema BacenJud, razão pela qual 

apresentou exceção de pré-executividade nos autos da Execução 

(Processo n. 1003556-57.2018.8.11.0041), em trâmite neste juízo, a qual 

foi acolhida e extinguiu a Execução. Asseverou sobre a desnecessidade 

de realização de audiência de conciliação. Requereu a inversão do ônus 

da prova. Elucidou sobre o dano moral e requereu a condenação da 

requerida no pagamento de 100 (cem) salários mínimos. Ressaltou sobre a 

execução de dívida inexistente e da má-fé da requerida, devendo ser 

compelida no pagamento de indenização por cobrança indevida no importe 

de duas vezes o valor cobrado, em dobro, na forma do artigo 940 do 

Código Civil ou na importância de R$ 90.079,00 (noventa mil e setenta e 

nove reais). Pugnou pela procedência dos pedidos. Juntou documentos 

nos ids. Num. 15400444 - Pág. 1/Num. 15400829 - Pág. 1 e Num. 15400835 

- Pág. 1/Num. 15400837 - Pág. 1. Conforme certificado no id. Num. 

16348684 - Pág. 1 decorreu o prazo de citação realizada pelo correio (id. 

15867300) e a parte requerida não apresentou defesa a presente ação. 

Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação de Indenização por Cobrança 

Indevida c/c Reparação por Danos Morais contra Banco Bradesco S/A. 

Pretende a parte requerente com a presente ação a condenação da 

requerida em danos morais, bem como indenização, nos termos do art. 

940, em decorrência de execução de dívida inexistente (Ação de 

Execução n. 1003556-57.2018.8.11.0041), em trâmite neste juízo. 

Conforme certificado no id. Num. 16348684 - Pág. 1 decorreu o prazo de 

citação realizada pelo correio (id. 15867300) e a parte requerida não 

apresentou defesa a presente ação. Compulsando os autos, denota-se 

que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, 

além das já acostadas aos autos, razão pela qual, julgo antecipadamente a 

lide, conforme faculta o artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. O 

Requerido apesar de citado deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta, conforme certificado no id. 16348684. Dessa forma, 

decreto a revelia do requerido, aplicando seus efeitos absolutos, salvo em 

relação as matérias de direito e já dirimidas no processo originário. No 

caso a parte requerente pretende que a requerida seja condenada em 

danos morais em decorrência do ajuizamento da Ação de Execução 
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(Processo n. 1003556-57.2018.8.11.0041), em trâmite neste juízo. Verifico 

que o mencionado processo, a parte requerente apresentou Exceção de 

Pré-Executividade, que fora acolhida e julgou extinto o processo de 

Execução, inclusive a referida sentença transitou em julgado, sem 

interposição de recurso, pelas partes, conforme se denota no andamento 

processual, via PJE. No referido processo executivo, o título ali 

consubstanciado foi objeto do Instrumento de Confissão de Dívida (Num. 

15400459 - Pág. 3), conforme item “b” – Descrição da Dívida Reconhecida 

e Confessada firmada em 15/02/2018 no qual ficou estabelecido que o 

valor renegociado seria pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 

6.654,44 (seis mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e 

quatro centavos), e a parte requerente, inclusive acostou nos autos seus 

extratos bancários onde demostrou o pagamento do novo negócio jurídico 

firmado entre as partes. Portanto, patente está o direito da requerente, em 

pleitear na presente ação a reparação pelos danos sofridos, vez que a 

ação de execução foi extinta tendo em vista que não se configurou a 

existência de título de executivo para aparelhar a referida demanda. A 

princípio, oportuno esclarecer que a simples propositura de ação judicial 

indevida, por si só, não tem o condão de configurar danos morais. Convém 

mencionar, por analogia, precedente do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE 

CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃOEFETUADO. DANO 

MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO. 1. (...) Para configurar 

a existência do dano extrapatrimonial, há dese demonstrar fatos que o 

caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da 

reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, 

protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança 

que o exponha a ameaça, coação, constrangimento. (...)”(REsp 

1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016). Contudo, no caso dos autos, 

ficou comprovado que a Ação de Execução intentada em face da 

requerente, ensejou o bloqueio on line em sua conta bancária, conforme 

se denota no id. 14013345, do referido feito, fato este que caracteriza o 

dano moral. Neste sentido, colaciono os seguintes entendimentos 

jurisprudenciais: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Autores que 

cumpriram pontualmente acordo de parcelamento da dívida. Execução 

indevida de acordo com bloqueio "on line" de seus ativos financeiros. 

Cobrança indevida praticada pelo banco réu que ficou demonstrada. 

Responsabilidade do banco réu pelo evento danoso. Dano moral 

caracterizado. Indenização fixada em R$5.000,00 para cada autor. 

Descabe a restituição em dobro de valor desembolsado porque do 

processado não se extrai o evidente propósito doloso ou a má-fé da 

apelada em exigi-los (Súmula 159 STF). Condenação ao pagamento de 

honorários contratuais. Descabimento. Inexiste relação jurídica entre a 

parte vencida e o advogado da parte contrária, e a contratação de 

advogado particular é feita por mera liberalidade do contratante. Trata-se 

de negócio à parte e os ônus decorrentes do ajuste firmado com o 

advogado nomeado são privativos da parte contratante. Apelação 

parcialmente provida. (TJSP, Apelação nº 1016006-85.2016.8.26.0008, 15ª 

Câmara de Direito Privado, rel. Des. Jairo Oliveira Júnior, j. 19/09/2017, p. 

21/09/2017). Grifei e negritei. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Postulado bloqueio 

indevido das contas bancárias do autor nos autos da execução 

extrajudicial. Constrição efetivada. Dano moral configurado. Valor da 

indenização e honorários advocatícios mantidos. Sentença mantida. 

R E C U R S O S  D E S P R O V I D O S . ”  ( T J S P ,  A p e l a ç ã o  n º 

1006321-03.2014.8.26.0565, 27ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Ana 

Catarina Strauch, j. 30/08/2016). Portanto, no caso em tela impõem-se a 

reparação de danos morais. É cabível a indenização, sempre que restarem 

patente os pressupostos legais, quais sejam o ato ilícito, o dano e o nexo 

causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido. (artigo 927 do Código Civil 

Brasileiro). Ora, pelas razões e provas trazidas na inicial, o requerido 

praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil. O Dano moral 

resulta da dor de uma violação de bem juridicamente tutelado sem 

repercussão patrimonial. Assim, a lesão sofrida pela pessoa natural, de 

direito em seu patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, 

caracteriza o respectivo dano. Sabemos que o princípio da reparação civil, 

quando há violação da honra e imagem da pessoa esta amparada pela Lei 

Civil Brasileira. Tal indenização é pacífica quando há cobrança por dívida 

inexistente e respectivamente a realização de penhora on line em conta 

bancária, como foi o caso dos autos. Este fato autoriza o direito de o 

requerente ser indenizado por danos morais, por teve violado seu direito, 

com relação ao ato ilícito praticado pelo requerido. Ora, pelas razões e 

provas trazidas na inicial, não impugnadas, o requerido praticou um ato 

ilícito capaz de gerar responsabilidade civil. A fixação do valor para os 

danos morais serve apenas para desestimular a prática de atos 

semelhantes e equilibro entre a compensação do constrangimento e a 

prevenção da reincidência, razão pela qual, deve ter como parâmetro os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No que diz respeito ao 

quantum indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, 

que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em 

enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisória, a ponto de afastar o caráter 

pedagógico que é inerente à medida. Assim, levando-se em conta as 

particularidades do caso, notadamente o valor pretendido na execução, e 

respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos 

morais devem ser arbitrados em cem salários mínimos, como requerido na 

inicial. Em relação ao direito de indenização prevista no art. 940 do Código 

Civil, mostra-se necessária a prova de má-fé daquele que indevidamente 

se alegou credor, o que não ocorre no caso, pois ausentes quaisquer 

indícios nesse sentido. A necessidade de comprovação da má-fé há muito 

foi sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, que editou a Súmula 159 nos 

seguintes termos: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às 

sanções do art. 1.531 do Código Civil.” Esse é o entendimento consolidado 

pelo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA NÃO CONTRATADOS. 1. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. 

PRECEDENTES. 2. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. 

(...) 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) 2. Outrossim, a 

jurisprudência da Segunda Seção desta Corte Superior entende ser 

impossível a restituição em dobro do indébito sem a prova de que a 

instituição financeira tenha agido de má-fé. 3. A análise quanto à 

ocorrência do dano moral demanda o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta Corte, ante o óbice 

constante do enunciado sumular n. 7/STJ. 4. (...) 5. Agravo interno a que 

se nega pr provimento.” (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

708.688 RS; rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; j. 19.05.16). Ademais, a 

questão sobre má-fé já restou dirimida no processo originário, não cabe a 

este Juízo, decidir matérias já julgadas. Portanto, não há que se falar em 

condenação da requerida, nos termos do art. 940 do Código Civil. Diante 

do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação de Indenização por Cobrança 

Indevida c/c Reparação por Danos Morais e ACOLHO em parte o pedido 

inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I e condeno a parte 

requerida na indenização por danos morais no valor de cem salários 

mínimos, atualizados a partir da citação válida, pelos índices adotados pela 

E. CGJ/MT. Considerando a revelia, condeno o requerido nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10%(dez 

por cento) da condenação, devidamente atualizados a partir do 

ajuizamento da ação. 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, 07.11.2018

Edital Citação

PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1017160-56.2016.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI

EXECUTADO: R. A. DE LIMA – ME e ROSICLEIDE ALVES LIMA.

CITANDO: R. A. DE LIMA – ME, CNPJ: 04.337.698/0001-96, ROSICLEIDE 

ALVES LIMA,CPF: 131.360.318-06

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/10/16

VALOR DO DÉBITO: R$ 74.653,79

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 
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deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

RESUMO DA INICIAL: "O Exeqüente é credor dos Executados da 

importância de R$ 74.653,79. Ocorre, porém, que os Executados deixaram 

de adimplir os pagamentos a que se obrigou."

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.Eu, digitei. 

Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018. Assinado Digitalmente

Edital Intimação

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 32842-39.2014.811.0041 – cod. 903972

AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

EXECUTADO(A, S): MARILEIDE INÊS BROD

INTIMANDO(A, S): Marileide Inês Brod, Cpf: 00280002181, Rg: 7.895.710-7 

SSP PR Filiação: Otilio Aloisio Brod e Silvia Maria Brod

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/07/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 15.049,64

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, acerca da penhora à termo 

sobre os direitos detidos pela executada do bem alienado fiduciariamente 

Ao Caixa Econômica Federal – CEF, formalizada nos autos, às fls. 331, 

bem como, e sua nomeação como depositária fiel do bem, 

caracterizado(s) no item seguinte deste.

BEM(S) PENHORADO(S): imóvel urbano localizado no Edifício XLII, situado 

no Residencial Monte Líbano II, apartamento nº 104, matriculado sob. Nº 

40.866, do livro 2-FI, registrado no Segundo Serviço Notarial e Registral da 

1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT. Eu, digitei.

Cuiabá - MT, 23 de outubro de 2018.Laura Ferreira Araújo e Medeiros. 

Gestor(a) Judiciário(a)

 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022715-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL SANTOS MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022715-20.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ISRAEL 

SANTOS MARTINS Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com 

alienação fiduciária movida por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, em 

face de ISRAEL SANTOS MARTINS, ambos identificados e qualificados na 

petição inicial, tendo por objeto a recuperação da posse direta de um 

veículo dado em alienação fiduciária em garantia. O Requerido foi citado e 

o veículo foi apreendido (ID. 13729081), mas deixou transcorrer in albis o 

prazo da contestação, sem proceder a purgação da mora na integralidade 

do contrato abrangendo as parcelas vencidas e vincendas no valor 

descrito na exordial, conforme certidão (ID. 15044745). É um breve relato 

dos autos. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido se acha devidamente 

instruído e, em se tratando de revel, deve ser aplicada a regra do art. 

334[1] do Código de Processo Civil, impondo-se a procedência da ação. 

Ante o exposto, com fundamento nos termos do art. 3º, § 1º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, e consoante art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando nas mãos do Autor o domínio e 

posse plenos e exclusivos do veículo apreendido, tornando definitiva a 

liminar. Fica facultada a venda pelo Autor do bem objeto da alienação 

fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69, devendo 

aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. No mais, 

promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, 

tornando-o livre de qualquer embaraço. CONDENO o Requerido ISRAEL 

SANTOS MARTINS ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído 

a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação (ID. 

9113017 - 24/07/2017) na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC. Preclusa a 

via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo 

apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito [1] Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022715-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL SANTOS MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022715-20.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ISRAEL 

SANTOS MARTINS Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com 

alienação fiduciária movida por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, em 

face de ISRAEL SANTOS MARTINS, ambos identificados e qualificados na 

petição inicial, tendo por objeto a recuperação da posse direta de um 

veículo dado em alienação fiduciária em garantia. O Requerido foi citado e 

o veículo foi apreendido (ID. 13729081), mas deixou transcorrer in albis o 

prazo da contestação, sem proceder a purgação da mora na integralidade 

do contrato abrangendo as parcelas vencidas e vincendas no valor 

descrito na exordial, conforme certidão (ID. 15044745). É um breve relato 

dos autos. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido se acha devidamente 

instruído e, em se tratando de revel, deve ser aplicada a regra do art. 

334[1] do Código de Processo Civil, impondo-se a procedência da ação. 

Ante o exposto, com fundamento nos termos do art. 3º, § 1º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, e consoante art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando nas mãos do Autor o domínio e 

posse plenos e exclusivos do veículo apreendido, tornando definitiva a 

liminar. Fica facultada a venda pelo Autor do bem objeto da alienação 

fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69, devendo 

aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. No mais, 

promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, 

tornando-o livre de qualquer embaraço. CONDENO o Requerido ISRAEL 

SANTOS MARTINS ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído 

a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação (ID. 

9113017 - 24/07/2017) na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC. Preclusa a 

via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo 

apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito [1] Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015586-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA DE AMORIM E SILVA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 
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A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016306-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAYARA OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005956-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILA DE LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017641-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON NEPOMUCENO VIANA 49882171672 (EXECUTADO)

 

Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033895-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN RONALD ANTON (RÉU)

 

Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020559-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO TRAMUJAS ASSAD FILHO (RÉU)

 

Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034576-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO (REQUERENTE)

ANTONIO MIGUEL SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015902-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON QUEIROZ (EXECUTADO)

DANIEL ALVES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

QUEIROZ REPARACAO DE VEICULOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034290-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THANIA CHRISTINA MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCEDO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR DILIGÊNCIA 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026600-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABES LYRA SOUZA DE LIMA (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015883-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINY BARBOSA MAIA - ME (EXECUTADO)

LAURINY BARBOSA MAIA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 349898 Nr: 20319-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES LEITE E SILVA LTDA ME, EUCLISES 

JOAO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:OAB/MT 13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Registro que o sistema BACENJUD não se presta a pesquisas de 

endereço de pessoas físicas ou jurídicas, não constando tal pesquisa 
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dentre as funcionalidades desse sistema

 Registro que os correios indicaram dois motivos para a devolução das 

cartas de citação que não exaurem as probabilidades da correção dos 

endereços (fls. 98 e 99), havendo grande possibilidade de que o oficial de 

justiça diligencie com mais eficiência nos mesmos endereços.

Portanto determino seja intimado o Exequente a depositar as diligências 

para a citação dos Executados por mandado, nos endereços das cartas 

de citação devolvidas, em 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 173967 Nr: 22409-25.2004.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCAR - DISTRIBUIDORA DE COMPLEMENTOS 

AUTOMOTIVOS LTDA., MÁRCIO LUIZ RODRIGUES DANTAS, ANA PAULA 

ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085

 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.: 797146 Nr: 3515-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIMAR DIONIZIO SANTI SAGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:8.194-A/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Registro que o sistema BACENJUD não se presta a pesquisas de 

endereço de pessoas físicas ou jurídicas, não constando tal pesquisa 

dentre as funcionalidades desse sistema.

Ante a possibilidade de consulta com resposta imediata através dos 

sistemas INFOJUD e RENAJUD, PROCEDO a consulta de endereço do 

executado, através dos referidos sistemas, cujo extrato segue anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 737377 Nr: 33873-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA FLOR DO SERRADO LTDA - ME, 

BENEDITO VIEIRA DE GUSMÃO

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 821511 Nr: 27703-43.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BORTOLETTI LTDA ME, YASMIN 

CAMARGO BORTOLETI, GLEISY ANTONIA VIANA ALESSI BORTOLETI, 

RAFAEL BORTOLETI

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

OAB:12.473-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DE SOUSA 

REBOUÇAS - OAB:15.088, SONIR VIANA SAVARIS - OAB:16.600

 DECISÃO

 Vistos.

Nos termos do art. 778, III, §§ 1º e 2º, do CPC , defiro a retificação do polo 

ativo da demanda para constar como Exequente a parte ATIVOS S/A. 

SEGURIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS – fls. 157/158, anotando-se 

a capa dos autos e no Sistema Apolo.

Intime-se esta a promover o regular andamento processual em quinze (15) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 420042 Nr: 6139-13.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. DA SILVA ME, ADRIANO CAMPOS DOS 

SANTOS, ELENITA CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990/MT, FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA - 

OAB:6.990/MT

 DESPACHO

Vistos.

Em relação ao pedido retro, informo ao Exequente que a pesquisa já foi 

realizada, conforme certidão de fl. 152.

Em quinze (15) dias o Exequente promova o regular andamento 

processual, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 151344 Nr: 1137-53.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO- UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MARCOS 

PACHECO, RAQUEL PIRES PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 DESPACHO

 Vistos.
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Diante do pedido do Exequente (fl. 228), outorgo prazo de seis (06) meses 

para o Credor diligenciar pela localização de bens penhoráveis e assim 

dar prosseguimento ao feito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 757934 Nr: 10145-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE CASTRO CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Registro que o sistema BACENJUD não se presta a pesquisas de 

endereço de pessoas físicas ou jurídicas, não constando tal pesquisa 

dentre as funcionalidades desse sistema.

Ante a possibilidade de consulta com resposta imediata através dos 

sistemas INFOJUD e RENAJUD, PROCEDO a consulta de endereço do 

executado, através dos referidos sistemas, cujo extrato segue anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

expeça-se mandado de citação do Réu, intimando-se o Autor a depositar a 

diligência para citação por Oficial de Justiça.

Por fim, torno sem efeito à decisão de 28/09/2018 inserida no sistema 

APOLO, devido ao seu lançamento equivocado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 747805 Nr: 45070-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOADILSON SEBASTIÃO DE ARRUDA 

MARTINS - ME, JOADILSON SEBASTIÃO DE ARRUDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 796348 Nr: 2691-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONT LIGHT PAINEIS E LUMINOSOS LTDA - 

ME, WELLINGTON COSTA BAIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887

 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.: 961088 Nr: 5264-67.2015.811.0041

 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): EDISANTOS SANTANA FERREIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 4º do Decreto Lei 911/1969, defiro o pedido de 

conversão da presente busca e apreensão em execução.

 Promova a conversão do feito, anotando-se seu processamento como 

processo executivo na capa dos autos e no Sistema Apolo.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, nos termos do art. 829 do CPC.

 Inclua no mandado as disposições dos artigos 252 ao 255 do CPC.

O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em quinze (15) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1128584 Nr: 22441-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO SILVEIRA DE AGUIAR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Em relação ao pedido retro, informo ao Exequente que as pesquisas aos 

órgãos conveniados já foram realizadas (fls. 79/80).

Ademais, o sistema BACENJUD não se presta a pesquisas de endereço 

de pessoas físicas ou jurídicas, não constando tal pesquisa dentre as 

funcionalidades desse sistema.

Entrementes, havendo nos autos informação do CPF do Sócio da pessoa 

jurídica (fl. 19), determino seja realizada pesquisa via sistema INFOJUD e 

RENAJUD com o CPF de Maurício Silveira de Aguiar, o que promovo desde 

logo, anexando extrato da consulta.

Sobre o resultado da consulta, diga o Autor, em 15 dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 914303 Nr: 39708-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE CARVALHO ZACCARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Registro que o sistema BACENJUD não se presta a pesquisas de 

endereço de pessoas físicas ou jurídicas, não constando tal pesquisa 

dentre as funcionalidades desse sistema.

Ante a possibilidade de consulta com resposta imediata através dos 

sistemas INFOJUD e RENAJUD, PROCEDO a consulta de endereço do 

executado, através dos referidos sistemas, cujo extrato segue anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

Indefiro o pedido do Exequente para que seja realizada consulta junto ao 

sistema SIEL, pois a diligência pode ser realizada pela própria parte, junto 

ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, mediante o custeio das despesas da 

pesquisa.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1138316 Nr: 26703-03.2016.811.0041

 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: MARCELO GAVIOLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSO FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 3.342-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A

 Intimo a parte apelada para, no prazo legal apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 451639 Nr: 23859-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ANTONIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA 

DE ALMEIDA - OAB:101180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 deposite a parte credora em cinco dias diligencia para oficial de justiça, no 

cumprimento do mandado de penhora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1291377 Nr: 5343-41.2018.811.0041

 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: JOICE COMPER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO LEMOS DOS 

SANTOS - OAB:3.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1144409 Nr: 29364-52.2016.811.0041

 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: HSBC ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILZA MARIA DA CRUZ GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260

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

BOTELHO - OAB:19.379/B

 Intimo a parte apelada para, no prazo legal apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 138450 Nr: 22957-84.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEN MÁRCIA DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 464832 Nr: 32626-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED. MÚTUO DOS 

SERV. PODER JUD. FEDERAL E DO MP UNIÃO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME BEZERRA DA SILVA, LUIS CARLOS 

DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 865390 Nr: 5916-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 11.546-A, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Intimo a parte autora para, no prazo legal,sobre a petição de fls.141-144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 248414 Nr: 15846-44.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DISOPEL LTDA.

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 257833 Nr: 20526-72.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SILVA PARENTE

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

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 Procedo a intimação do dr. MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES bem 

como dr. MAURO PAULO GALERA MARI para retirar as peças 

713149/2008 e 1299797 respectivamente desentranhada por derminação 

da decisão de fls.,113

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 740522 Nr: 37250-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIANO FLOR DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAÍVA MUZZI 

- OAB:8337-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Encontra-se designado o dia 27/11/2018 as 17:30h para início dos 

trabalhos periciais, ocasião que o perito nomeada estará fazendo carga 

dos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 73497 Nr: 6453-37.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GLEDES VANIA SILVA -ME, MARIA 

GLEDES VANIA SILVA, FRANCISCO KLEBER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 798739 Nr: 5136-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DEOTTI ME, CARLOS 

ALBERTO DEOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 72645 Nr: 4910-38.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERRADO COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA, 

FÁBIO LEMOS MARTINS, JUSSAMAR CHAVES AYRES BRAVO, JULIANA 

CHAVES AYRES, ESPÓLIO DE MARDEN MORAES AYRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4.998/MT

 Intimo a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias apresentar resumo 

da petição inicial em pen drive para expedição de edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 756945 Nr: 9089-24.2012.811.0041

 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 BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENALDO DA SILVA, JUSTINO VICENTE 

GUIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364

 Certifico que a impugnação esta tempestiva.Na oportunidade intimo o 

requerente para manifestar sobre a impugnação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 758249 Nr: 10478-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FERREIRA CRISTÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 795317 Nr: 1649-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUART SANTOS - 

OAB:10637/MS, GUILHERME F. FIGUEIREDO CASTRO - OAB:OAB/MS 

10.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 54826 Nr: 874-11.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LÚCIA FRANCISCO DE PITTA, FRANKLIN 

ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE, ROMEU DE AQUINO NUNES, RICARDO 

RIBEIRO PITTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO 

- POUPEX

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

ALMEIDA - OAB:7533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 Intimo a parte Requerida para, no prazo legal,manifestar sobre o Laudo 

Pericial.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa
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 Cod. Proc.: 289736 Nr: 10279-95.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C-CDCUDCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, MARCUS CESAR MESQUITA - OAB:5036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:11186, FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - OAB:5.819/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IGREJA PRESBITERIANA DE CUIABÁ, 

CNPJ: 03423779000146. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 5 

dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,I, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

Impulsionar o feito requerendo o que entender 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, ANDRESSA RAISSA 

LACERDA CORREA, digitei.

Cuiabá, 24 de outubro de 2018

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1317069 Nr: 12425-26.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIONE FIGUEIREDO DE ARRUDA, ESPÓLIO DE 

MARIONE FIGUEIREDO ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - 

OAB:15441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO JOSE GOMES 

JÚNIOR - OAB:8125 MS

 Vistos.

Cite-se o Embargado, atentando-se a Secretaria que o ato será pessoal 

somente se o Embargado não tiver procurador constituído nos autos da 

ação principal (§ 3º, do art. 677, do CPC).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 362744 Nr: 32320-22.2008.811.0041

 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: MANOEL SATURNINO ALVES DA CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT, raphaela beatriz rispoli nunes dreher - 

OAB:19705/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1297771 Nr: 7766-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, L.A.S MACHADO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLELCIMAR SANTOS RABELO DE SOUZA, 

LUCE ANNE STIVAL MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 721204 Nr: 16696-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRIFE AUTOMOVEIS ESTACIONAMENTO E 

LAVA JATO LTDA ME, NELSON PARUCCI

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 227191 Nr: 34460-34.2005.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WINNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi deferido pedido de desentranhamento de documentos, 

conforme petição de fls.142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 361624 Nr: 31549-44.2008.811.0041

 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: PHILOMENO RISPOLI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT, raphaela beatriz rispoli nunes dreher - 

OAB:19705/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 801418 Nr: 7850-48.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES 

LTDA, EDSON DE MATOS GUIMARÃES, SILVANA PINTO GONÇALVES 

GUIMARÃES

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

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Art Comércio de Móveis e 

Decorações Ltda, CNPJ: 01964503000140, brasileiro(a), Endereço: Av. 

Carmindo de Campos, 1887, Sl. 02 e 03, Bairro: Jd. Petrópolis, Cidade: 

Cuiabá-MT

Requerido(a): Edson de Matos Guimarães Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), empresário, Endereço: Avenida Carmindo de Campos 1887 Si 2 

e 3, Bairro: Jardim Petrópolis, Cidade: Cuiabá-MT

Requerido(a): Silvana Pinto Gonçalves Guimarães, Cpf: 61644749149, Rg: 

09544410 SSP MT Filiação: João Batista Gonçalves e Teresa Pinto 

Gonçalves, data de nascimento: 03/01/1974, brasileiro(a), natural de 
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Cuiabá-MT, casado(a), empresária, Endereço: Av. Tancredo Neves, N° 

108, Aptº 1002, Bairro: Jardim Tropical, Cidade: Cuiabá-MT

Resumo da Incial:BANCO DO BRASIL S/A, move Ação de Cobrança nº 

0005190-89.2012.8.16.0037, em trâmite na 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em face de ART COMÉRCIO DE 

MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita 

no CNPJ sob o no 01.964.503/0001-40, SILVANA PINTO GONÇALVES 

GUIMARÃES E EDSON DE MATOS GUIMARÃES. Objetivando o 

recebimento do valor decorrente do inadimplemento do contrato de 

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX – Op. nº 

004.610.491 firmado em 10 de janeiro de 2011. A operação contratada 

pelos Réus proporcionou o valor nominal de R$ 82.000,00 (oitenta e dois 

mil reais). Muito embora todas as tentativas de composição amigável 

tenham sido ignoradas, não restou alternativa ao Autor, senão recorrer ao 

Poder Judiciário para ver ressarcido seu crédito.

Decisão/Despacho:Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal da parte Requerida, 

nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC , defiro a CITAÇÃO POR 

EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, cuja 

publicação será exclusivamente via DJE, vez que indisponível a publicação 

de que trata o inc. II, do art. 257, do mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018454-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIBRA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO OAB - MS0011974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE ATANASIO DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(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. 

1018454-46.2016 (PJE) Despacho Vistos etc. Intime-se a requerida para 

manifestar-se acerca da contestação à reconvenção apresentada pelo 

banco, petição de Id 13956904, no prazo legal. Após, especifiquem as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002610-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ATANAZIO 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 n. 

1002610-85.2018 (PJE) Despacho Vistos etc. Chamo o feito à ordem. 

Compulsando os autos observo que possui razão o banco requerente em 

seus argumentos contidos na petição de Id 13726155. Com efeito, verifico 

da decisão proferida no recurso de agravo de instrumento de nº 

1005307-08.2018.8.11.0000, cuja cópia aporta aos autos no documento 

de Id 13246665, que foi indeferido o efeito suspensivo/ativo. Assim, 

deve-se prosseguir com os atos da busca e apreensão. E para tanto, 

defiro o pedido contido no Id 13726155, expeça-se o competente mandado 

de busca e apreensão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020539-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT0008649A 

(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. 

1020539-05.2016 (PJE) Despacho Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que foi determinada a suspensão da execução para o 

cumprimento do ajuste celebrado entre as partes. Ao depois, compareceu 

o banco exequente na petição de Id 6160764, informando o 

descumprimento do acordo. Em seguida postulou o banco pela penhora de 

bens. Nas petições de Id 14166278 e 14167228 compareceu o executado 

informando a continuação do cumprimento do acordo. Tendo o banco 

exequente comparecido na petição de Id 14207069 pedindo a 

desconsideração da petição que pediu a penhora de bens e 

desentranhamento das petições. Assim, defiro o pedido contido na petição 

de Id 14207069, e para tanto, proceda-se ao desentranhamento das 

petições ali indicadas. Intime-se o banco exequente para esclarecer se 

houve ou não o descumprimento do acordo noticiado, bem ainda, requerer 

o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 

485, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030883-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANE TADIA CARVALHO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(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. 

1030883-11.2017 (PJE) Despacho Vistos etc. Intime-se a requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição e documentos 

apresentados pelo banco requerido constantes dos Id 14285268 e 

seguintes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1026570-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1026570-07.2017 (PJE) Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Atualizem-se 

os dados cadastrais do patrono da causa, de forma que as intimações em 

relação ao banco, sejam realizadas em nome do advogado apontado na 

petição de Id 16319370. II – Diante do equívoco cometido pelo Juízo ao 

designar audiência para o dia 01/11/2018 e diante da impossibilidade na 

realização da mesma, tendo em vista ter sido decretado ponto facultativo, 

Lei Federal nº 5.010/1966, conforme Portaria 678/2017-PRES, deste E. 

Tribunal de Justiça, redesigno esta audiência de conciliação para o dia 

29/01/2019, às 15:00 horas. Intimem-se as partes, pessoalmente e via de 

seu patrono, ressaltando que devem formalizar proposta de acordo e 

comparecer à audiência munidas das referidas propostas. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 06 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033606-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALO RAIMUNDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (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. 

1033606-03.2017 (PJE) Despacho Vistos etc. Intime-se o banco requerido 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição do 

requerente constante do Id 14520875. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037194-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR MATOS CONSTANTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1037194-18.2017 (PJE) Despacho Vistos etc. Certifique-se o prazo para 

apresentação de defesa por parte da requerida. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036722-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (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.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001669-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (RÉU)

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (RÉU)

RIO DOS PEIXES - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(RÉU)

JOSEMAR PROCOPIO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT0008649A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001669-72.2017.8.11.0041. Despacho Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030943-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THULLIANA IZABELLA MODENA MARTIN (EXECUTADO)

CASA DO PET SHOP LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO CASTRILLON DA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1030943-81.2017 (PJE) Despacho Vistos etc. Defiro o pedido do 

exequente, vindo na petição de Id 14161765 e para tanto, procedo à 

consulta de bens do executado pelos Sistema Renajud (Detran/MT): Casa 

do Pet Shop Ltda - ME – CNPJ nº 06.985.041/0001-60, Claudio Roberto 

Castrillon da Fonseca – CPF nº 828.152.591-68 eThulliana Izabella Modena 

Martin – CPF nº 792.159.981-87. Assim, visto que a resposta acima 

acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e 

dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008605-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS MARINHO DE BARROS (RÉU)

VIZA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (RÉU)

LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035178-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO PIZONI (RÉU)

DISTRIBUIDORA MATO GROSSO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP (RÉU)

LOREDI SALETE SOARES PIZONI (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.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032748-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALZIRA TABORDA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032748-69.2017.8.11.0041. Despacho Vistos etc. Trata-se de processo 

sentenciado, Id 13798081. Assim, certifique-se o trânsito em julgado. 

Após, voltem-me os autos em conclusão para análise do pedido contido na 

petição de Id 14364331. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014518-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FIDELIX DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DO NASCIMENTO OAB - MT14908/O-O (ADVOGADO(A))

 

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 

encartada aos autos, sob pena de extinção nos termos do art 485 do 

NCPC

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032320-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032320-87.2017.8.11.0041. Despacho Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021220-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021220-72.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Comparece 

a empresa requerida na petição de Id 11229387 noticiando que se 

encontra em recuperação judicial. Aduz que os créditos aqui questionados 

encontram-se arrolados nos autos recuperacionais de nº 

1036259-75.2017, em trâmite perante o Juízo da Primeira Vara Cível desta 

Comarca. Alega que com base na previsão contida no art. 6º “caput” da 

Lei 11.101/2005, todas as ações individuais motivas em face da empresa 

requerida, recuperanda, relacionados aos créditos submetidos e arrolados 

no processo de recuperação judicial devem ter seu curso suspenso, pelo 

prazo de 180 dias. A notícia de que a empresa está em recuperação 

judicial se faz pertinente. A suspensão contempla dívida arrolada no plano 

de recuperação judicial, sendo que a continuação com busca de bens e 

atos expropriatórios afrontaria o instituto da novação, pois seria admitir 

duas dívidas quando, em verdade, se trata de uma única. Existindo ainda a 

possibilidade de o credor executar dívida que já está arrolada no débito da 

recuperação judicial, portanto, receber duas vezes, nos débitos da 

recuperação e na ação de busca e apreensão. E desta forma, o 

cumprimento integral do Plano de Recuperação Judicial deferido implicará 

na satisfação do crédito questionado nesta busca e apreensão. 

Compulsando o sistema PJE, verifico junto aos autos da recuperação 

judicial de nº 1036259-75.2017, primeiramente que o requerente está 

devidamente habilitado na recuperação judicial. Ao depois vejo que foi 

proferida decisão nos autos da recuperação, acolhendo pedido formulado 

pela recuperanda para prorrogação do prazo de suspensão previsto no 

art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05, ficando impedida a retirada de bens 

essenciais às suas atividades até a deliberação do plano em Assembleia 

Geral de Credores. Dessa forma, é de extrema importância a suspensão 

da ação, a fim de viabilizar à requerida a superação da situação da crise 

econômica e financeira que atravessa. Não havendo notícias do 

cumprimento integral do Plano, não é cabível a extinção do feito, 

permanecendo o interesse de agir do banco requerente. Com efeito, 

existem hipóteses elencadas na Lei de Recuperação Judicial que tratam 

de situações excepcionais, nas quais a utilidade do bem está diretamente 

ligada à preservação da atividade empresarial, o que justifica a exceção à 

regra esculpida no § 3º, do artigo 49, da lei 11.101/05. O instituto da 
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recuperação judicial e extrajudicial de empresas, regulado pela lei 

11.101/05, está alinhado a uma visão principiológica de preservação da 

empresa. Esta visão que objetiva preservar a empresa parte do 

pressuposto de que as empresas possuem uma função social, à medida 

que a atividade empresarial implica em geração de empregos, circulação 

de recursos e recolhimento de tributos, o sistema vigente objetiva propiciar 

às empresas com dificuldades uma oportunidade de recuperação. Assim, 

entendo que merece deferimento o pedido da empresa requerida, e de 

consequência, determino a suspensão desta busca e apreensão pelo 

prazo de 06 (seis) meses. Intimem-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Cumpra-se. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022653-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMANSO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MUSCIANO LEITE DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista a juntada da petição de ID 1431044 e 14310032, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar nos autos quanto ao contido na 

referida petição. no prazo legal, a fim de evitar atos nulos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020836-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020836-12.2016 (PJE) Despacho Vistos etc. Indefiro o pedido de citação 

por edital constante no ID 10627339, tendo em vista tratar-se de medida de 

exceção, uma vez que a parte exequente não esgotou todos os meios 

disponíveis para localização do endereço dos executados. Intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036876-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIA NUNES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036876-35.2017.8.11.0041. Especifiquem as partes, no prazo 

de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 30 de outubro 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037596-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL SOARES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1037596-02.2017.8.11.0041. Especifiquem as partes, no prazo 

de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 30 de outubro 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021331-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BATISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021331-22.2017.8.11.0041. Especifiquem as partes, no prazo 

de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026865-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAUCIELLE ALVES MARANHAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1026865-44.2017 (PJE) Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes, no 

prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020414-03.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ (RÉU)

CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (RÉU)

ROMILDA VIEIRA BARBOSA (RÉU)

WALDIR DA COSTA QUEIROZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(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. 

1020414-03.2017 (PJE) Despacho Vistos etc. I – Em relação ao pedido de 

gratuidade da justiça postulado pelos requeridos: Claudecir da Costa 

Queiroz, Romilda Vieira Barbosa e Waldir da Costa Queiroz, em sua 

petição de embargos à monitória, 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 postulado 

pelos requeridos. II – Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017507-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ogenir benedito santos carvalho (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que em análise mais amiúde aos autos aferi 

que, consta na inicial a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE, em face 

apenas do BANCO DO BRASIL S/A sendo tal devidamente citado e este 

compareceu nos autos encartando a Contestação de ID 143992161 

instruída com a procuração ad judicia de ID 14399161 para o advogado Dr 

Rafael Sganzela Durand entretanto no ID 14851069 consta encartada a 

defesa pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil ( pessoa jurídica 

exógena aos autos), com a procuração ao Advogado Dr. Jacó Carlos 

Silva Coelho subscritor do termo de acordo ID 15218777 requerendo 

exclusividade das intimações em seu nome, feito também solicitado pelo 

primeiro causídico, tendo em vista que já ocorreu a citação necessário se 

faz intimação das partes a fim de regularizar o pólo passivo da demanda e 

a representação dos mesmos , desta feita impulsiono os advogados de 

todas as partes para manifestarem nos autos no prazo de 05 (cinco) dias 

a fim de manifestar nos autos quanto ao ora relatado regularizando o feito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017713-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP (RÉU)

JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI (RÉU)

GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017713-06.2016.8.11.0041. Despacho Vistos etc. Defiro o pedido do 

requerente, vindo na petição de Id 11843265, e para tanto, procedo à 

consulta do endereço do requerido pelo Sistema Infojud (Receita Federal): 

Defanti Industria Comércio Gráfica e Editora Ltda EPP – CNPJ nº 

36.882.777/0001-74, Jorge Luiz Martins Defanti – CPF n. 357.699.639-72 e 

Gina Carlota Rocha Defanti – CPF nº 305.491.912-91. Visto que a resposta 

acima acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que se 

manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022555-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROSENDO DE LUCENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022555-29.2016 (PJE) Despacho Vistos etc. Defiro o pedido do 

requerente, vindo na petição de Id 12750622, e para tanto, procedo à 

consulta do endereço do requerido pelos Sistemas Infojud (Receita 

Federal) e Bacen/Jud (Banco Central): Eduardo Rosendo de Lucena – CPF 

n. 214.669.258-84. Assim, restam rejeitados os pedidos de consulta de 

endereço junto aos sistemas INFOSEG, RENAJUD, SERASA e SIEL. Visto 

que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o requerente 

para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022813-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THASSIA GAIVA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022813-68.2018.8.11.0041. Vistos etc. Em face do Agravo de 

Instrumento interposto nestes autos, mantenho a decisão agravada por 

suas próprias razões. Informe-se ao Egrégio Tribunal de Justiça. 

Cumpra-se. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036794-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GLAUCIA C. P. DIAS ALVES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036794-04.2017.8.11.0041. Vistos etc. Em face do Agravo de 

Instrumento interposto nestes autos, mantenho a decisão agravada por 

suas próprias razões. Informe-se ao Egrégio Tribunal de Justiça. 

Cumpra-se. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 790894 Nr: 44954-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA ALMEIDA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar-se quanto ao contido na petição de 

fls 72.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 869566 Nr: 9224-65.2014.811.0041

 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: JOEL LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO FERRO RODRIGUES 

- OAB:6060 / OAB- RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 803877 Nr: 10335-21.2013.811.0041

 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: LUCIMAR CHRISTINA CONSTANTINO LEQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:OAB-MT 12.770, 

JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNADINO SILVA - OAB:12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156844/SP, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, RODRIGO VENEROSO 

DAUR - OAB:102.818/MG, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 894139 Nr: 25986-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE FLÁVIA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 Intimo as partes para manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto 

aos cálculos da Contadoria, cujo conteúdo encontra-se devidamente 

lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 465390 Nr: 32950-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ADÃO JACKSON RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, JACIARA ANDRÉA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/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 autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça na Secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos sua devida publicação, 

cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob pena de 

desconsideração da realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1013001 Nr: 28831-30.2015.811.0041

 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: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN CRISTINA CARMO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça na Secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos sua devida publicação, 

cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob pena de 

desconsideração da realização do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 362517 Nr: 32082-03.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOÉ RAFAEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198- B

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

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

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1274072 Nr: 29051-57.2017.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, RAFAEL CORDEIRO DO REGO - OAB:45.335/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar os advogados EUCLIDES RIBEIRO S 

JUNIOR, OAB/MT 5222 e EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS, OAB/MT 

7680 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 85605 Nr: 3862-44.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSVIDRO COM. E REPRESENTAÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO APARECIDO LEITE C. 

PRATES - OAB:4.652/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito de 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1080743 Nr: 1909-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANDERSON RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/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 autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça na Secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos sua devida publicação, 

cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob pena de 

desconsideração da realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 431704 Nr: 11872-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA CALÇADOS LTDA EPP, JOSÉ 

OSVALDO SERAFIM PACHECO, MARIA AUXILIADORA MENDONÇA 

PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 929947 Nr: 49282-13.2014.811.0041

 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: SOROCRED CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN DOS SANTOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INÁCIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:OAB/SP 150793-B

 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 407668 Nr: 38934-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ SOARES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que a impugnação de fls. 135/141 apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

impugnação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 460883 Nr: 30040-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA CAROLINE POUSO MALHEIROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Salles de Souza - 

OAB:MT0021382O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (dez) dias quanto a petição do perito encartado aos autos as fls 

1016/1018 sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 765642 Nr: 18351-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISCAL COMERCIO E REPRESENTAÇOES 

LTDA - ME, HANNA YOUSSEF SABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 452280 Nr: 24450-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLNEY LEMOS GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RORIGUES - 

OAB:OAB/MT 12409-A, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - 

OAB:13196/MT, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA - OAB:9.802/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 manifestar-se quanto 

a Carta Precatória devolvida, acostada as fls 79/81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 825396 Nr: 31406-79.2013.811.0041

 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): DOGILES CORRETORA SEGUROS DE VIDA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 81876 fls. 72, 

traz o indicativo para o cumprimento da diligencia o bairro Centro. Cabe 

ressaltar que o mesmo DIVERGE do endereço indicado nos autos fls. 69, 

onde indica o bairro Duque de Caxias II para cumprimento; Impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos 

autos o endereço correto e Guia de pagamento, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826488 Nr: 32413-09.2013.811.0041

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

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDALVA MARIA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 CERTIFICO que o recurso de apelação de fls.58/93 foi protocolizado 

tempestivamente, e há pedido de justiça gratuita.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para a parte apelada se manifestar sobre o Recurso 

de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 75065 Nr: 1091-64.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFERTÃO CUIABANO COMÉRCIO DE CIMENTO 

E DERIVADOS DE PETRÓLEO, GERSON PINTO, GERSON WELLINGTON 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

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

OAB:2615/MT, JULIO KIRZNER DORFMAN - OAB:4.940-B/MT, 

MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT, MARCELO ZANDONAI - 

OAB:4.266/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 745063 Nr: 42174-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA VALE AZUL LTDA - ME, 

ADRIANA PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026570-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (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. 

1026570-07.2017 (PJE) Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Atualizem-se 

os dados cadastrais do patrono da causa, de forma que as intimações em 

relação ao banco, sejam realizadas em nome do advogado apontado na 

petição de Id 16319370. II – Diante do equívoco cometido pelo Juízo ao 

designar audiência para o dia 01/11/2018 e diante da impossibilidade na 

realização da mesma, tendo em vista ter sido decretado ponto facultativo, 

Lei Federal nº 5.010/1966, conforme Portaria 678/2017-PRES, deste E. 

Tribunal de Justiça, redesigno esta audiência de conciliação para o dia 

29/01/2019, às 15:00 horas. Intimem-se as partes, pessoalmente e via de 

seu patrono, ressaltando que devem formalizar proposta de acordo e 

comparecer à audiência munidas das referidas propostas. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 06 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 
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Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020879-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIANE DO NASCIMENTO JAIVONE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020879-75.2018.8.11.0041. 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. II – Diante disso, intime-se o requerente para emendar a inicial 

no prazo de 15 (quinze) dias, sanando a irregularidade, acostando aos 

autos a notificação (via postal, com aviso de recebimento) ou instrumento 

de protesto, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020788-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020788-82.2018.8.11.0041. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. 

Cite-se o executado, na forma requerida na exordial, para pagar a dívida 

em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do mesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 5. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021220-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021220-72.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Comparece 

a empresa requerida na petição de Id 11229387 noticiando que se 

encontra em recuperação judicial. Aduz que os créditos aqui questionados 

encontram-se arrolados nos autos recuperacionais de nº 

1036259-75.2017, em trâmite perante o Juízo da Primeira Vara Cível desta 

Comarca. Alega que com base na previsão contida no art. 6º “caput” da 

Lei 11.101/2005, todas as ações individuais motivas em face da empresa 

requerida, recuperanda, relacionados aos créditos submetidos e arrolados 

no processo de recuperação judicial devem ter seu curso suspenso, pelo 

prazo de 180 dias. A notícia de que a empresa está em recuperação 

judicial se faz pertinente. A suspensão contempla dívida arrolada no plano 

de recuperação judicial, sendo que a continuação com busca de bens e 

atos expropriatórios afrontaria o instituto da novação, pois seria admitir 

duas dívidas quando, em verdade, se trata de uma única. Existindo ainda a 

possibilidade de o credor executar dívida que já está arrolada no débito da 

recuperação judicial, portanto, receber duas vezes, nos débitos da 

recuperação e na ação de busca e apreensão. E desta forma, o 

cumprimento integral do Plano de Recuperação Judicial deferido implicará 

na satisfação do crédito questionado nesta busca e apreensão. 

Compulsando o sistema PJE, verifico junto aos autos da recuperação 

judicial de nº 1036259-75.2017, primeiramente que o requerente está 

devidamente habilitado na recuperação judicial. Ao depois vejo que foi 

proferida decisão nos autos da recuperação, acolhendo pedido formulado 

pela recuperanda para prorrogação do prazo de suspensão previsto no 

art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05, ficando impedida a retirada de bens 

essenciais às suas atividades até a deliberação do plano em Assembleia 

Geral de Credores. Dessa forma, é de extrema importância a suspensão 

da ação, a fim de viabilizar à requerida a superação da situação da crise 

econômica e financeira que atravessa. Não havendo notícias do 

cumprimento integral do Plano, não é cabível a extinção do feito, 

permanecendo o interesse de agir do banco requerente. Com efeito, 

existem hipóteses elencadas na Lei de Recuperação Judicial que tratam 

de situações excepcionais, nas quais a utilidade do bem está diretamente 

ligada à preservação da atividade empresarial, o que justifica a exceção à 

regra esculpida no § 3º, do artigo 49, da lei 11.101/05. O instituto da 

recuperação judicial e extrajudicial de empresas, regulado pela lei 

11.101/05, está alinhado a uma visão principiológica de preservação da 

empresa. Esta visão que objetiva preservar a empresa parte do 

pressuposto de que as empresas possuem uma função social, à medida 

que a atividade empresarial implica em geração de empregos, circulação 

de recursos e recolhimento de tributos, o sistema vigente objetiva propiciar 

às empresas com dificuldades uma oportunidade de recuperação. Assim, 

entendo que merece deferimento o pedido da empresa requerida, e de 

consequência, determino a suspensão desta busca e apreensão pelo 

prazo de 06 (seis) meses. Intimem-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Cumpra-se. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003246-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B K B FONTES - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT12550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003246-51.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Defiro a 

emenda à inicial, vinda na petição de Id 14086958. Proceda-se o 
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necessário no que tange à devida anotação do valor dado à causa na 

identificação do processo. Recebo os presentes embargos sem o efeito 

suspensivo, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores 

previstos no §1º do art. 919 do Código de Processo Civil. Intime-se o 

banco embargado, na pessoa de seus patronos devidamente constituídos 

nos autos da execução, para impugnação, no prazo legal. Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023584-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. S. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT0010209A (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PACHER OAB - MT0014421A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023584-17.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Anny 

Vitória Silva e Souza, representada por seu tutor Iosmar Martins de Souza, 

apresentou na petição de Id 14313195, Embargos de Declaração da 

sentença proferida no Id 14141370 dos autos, alegando a existência de 

omissão pleiteando o acolhimento destes para suprir ponto omisso e 

aclarar a r. decisão. Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, 

vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. 

Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de 

completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil 

Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Trata-se de 

irresignação no tocante a suposta omissão existente na sentença 

proferida no Id 14141370 dos autos, que julgou parcialmente procedente a 

ação. Compulsando os autos vejo que a referida sentença declarou a 

inexigibilidade do débito a partir da data do falecimento do contratante, seu 

pai, dia 09/07/2015, referente ao contrato n. 3163484, ID 10910992, 

determinando a imediata exclusão dos descontos na folha de pensão por 

morte da requerente efetuados pelo Banco requerido, determinando ainda 

a restituição, na forma simples, dos valores descontados de 09/07/2015 

até os dias atuais, devendo o Banco requerido providenciar a cobrança de 

seu crédito na forma correta, junto ao Espólio/Inventário do Sr. Ivair 

Martins de Souza e julgando improcedente o pedido de danos morais. 

Alega a embargante que o contrato questionado nos autos, de nº 

3163484, ID 10910992, foi firmado por seu pai, já falecido. Que, todavia, o 

contrato é descontado na folha de pagamento de sua pensão, recebida 

pela morte de sua mãe. Aduz que os descontos deveriam ser realizados 

na folha de pagamento de seu pai, quem contratou. Defende a reforma da 

sentença, argumentando que os pais não podem praticar atos de 

disposição em face dos bens de seus filhos. Insatisfeita com a sentença 

pede seja analisada a omissão alegada e sanada a irregularidade, 

modificando-se a sentença. Com efeito, que pretende a embargante é a 

reapreciação dos autos, conforme fundamento da sentença, tratando-se 

de matéria já abordada e esgotada na sentença guerreada, o que é 

processualmente impossível, visto que já devidamente atingida pela 

preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já decidida. 

Assim, entendo que a sentença deveria ser combatida através do recurso 

cabível. Portanto, não há o que modificar nestes autos. Com essas 

considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito os mesmos. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008927-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008927-02.2018.8.11.0041. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. 

Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para opor embargos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 3. Intime-se o 

Requerente para que deposite o comprovante do pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005746-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HENRIQUE SILVA DE MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005746-90.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Defiro o 

pedido de sobrestamento da ação, vindo na petição de Id 14878489. E 

para tanto, determino a suspensão da ação pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias. Transcorrido o referido prazo, intime-se, pessoalmente, o requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do feito, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015486-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO PRADO BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015486-09.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Tendo em 

vista a consulta de endereço realizada via Infojud, defiro o pedido do 

requerente contido na petição de Id 14055003. Citem-se os executados 

por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 

30 (trinta) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do 

edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 
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Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038386-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER JOSE TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038386-49.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Revisão Contratual com Pedido Liminar proposta por Elieser José Teixeira 

em face de Banco RCI Brasil S/A. Extrai-se das informações prestadas 

pelo requerente em ID 16306012 a conexão de ações em razão da 

existência de outra demanda de Busca e Apreensão registrada sob n. 

1032265-05.2018.8.11.0041 PJe, que tramita perante a 1ª Vara 

Especializada de Direito Bancário, pois possuem o mesmo objeto, as 

mesmas partes e a mesma causa de pedir, evidenciando-se, assim, a 

conexão das causas e prevenção do juízo. Tendo sido a referida ação 

recebida e despachada em primeiro lugar, consoante se extrai do sistema 

Apolo, firmou-se a competência do referido juízo pela prevenção. Desta 

feita, remetam-se, pois, os presentes autos, ao Cartório Distribuidor para a 

devida redistribuição à 1ª Vara Especializada de Direito Bancário desta 

Comarca para que sejam processados e julgados, simultaneamente, 

evitando-se assim decisões conflitantes, consoante regra contida nos 

artigos 54 a 59 do CPC. Cumpra-se. A/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038607-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RODRIGUES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038607-32.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Laura 

Rodrigues de Freitas ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito com 

Pedido de Liminar em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. 

Afirma a requerente que firmou em 03/10/2016 com o requerido um 

contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, recebendo a 

quantia de R$ 1.861,91 via TED para sua conta bancária, sendo 

descontado de sua folha a quantia de R$ 81,84 referente a cartão de 

crédito consignado, e nunca recebeu ou utilizou qualquer cartão do 

requerido. Ao solicitar a documentação junto ao requerido, recebeu e 

constatou que nunca foi realizada compras pelo mesmo, sem haver 

previsão final para os descontos. Assim, requer a concessão de tutela 

antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de 

pagamento da requerente, no tocante ao cartão de crédito, a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova e que o 

requerido apresente o contrato original. 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). Pugna a requerente, em 

sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua folha 

de pagamento referente ao cartão de crédito. Por ora, não há como 

acolher sua pretensão, tendo em vista que a própria requerente afirma ter 

realizado a contrato, porém, que não foi a forma contratada. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038819-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038819-53.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Compulsando os 

autos verifico que não consta certidão de recebimento da notificação, não 

restando comprovada assim, a mora do requerido, conforme ID 16368666. 

A notificação é requisito indispensável para a para propositura da ação de 

busca e apreensão. Assim, intime-se o requerente para emendar a inicial 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. II – Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, 
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também no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003494-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO ARAUJO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (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. 

1003494-51.2017 (PJE) Decisão Interlocutória Vistos etc. Devidamente 

intimadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, 

compareceu o requerente, na petição de Id 10174462, postulando pela 

produção de prova oral, requerendo o depoimento pessoal do 

representante legal do banco requerido e de testemunhas. Defiro o pedido 

de produção de prova oral e para tanto, designo o dia 13/12/2018, às 

14:30 horas, para a audiência de conciliação e instrução e julgamento, por 

ser de interesse da empresa requerida. Intimem-se as partes 

pessoalmente, inclusive para prestarem depoimento pessoal, seus 

patronos e testemunhas oportunamente arroladas (via postal, com AR). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023229-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE BENEVIDES DE MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023229-36.2018.8.11.0041. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. 

Cite-se a devedora para pagamento do débito, ou para opor embargos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 3. Intime-se o 

Requerente para que deposite o comprovante do pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024461-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON CEZAR RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024461-83.2018.8.11.0041. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. 1. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo Marca HONDA, modelo BIZ 0P BASICO 125 

FLEX, chassi n.º 9C2JC4830HR403047, ano de fabricação 2017 e modelo 

2017, cor AZUL, placa QBE4967, renavam 1125861697, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. M/Cuiabá, 07 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023220-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELAINE GRECIELLE DA SILVA (EXECUTADO)

JOSELAINE GRECIELLE DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023220-74.2018.8.11.0041. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. 

Citem-se as executadas para pagarem a dívida em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo 

Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, 

deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 5. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004973-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004973-79.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Quanto 

ao pleito da executada de início de prazo para apresentar embargos à 

execução após o termo de penhora, de ID 12624142, tenho que este não 

merece amparo, e indefiro-o com base nos artigos 914 e 915, caput, bem 

como do artigo 231, inciso VIII, todos do CPC, pois teve ciência da ação, 

inclusive se manifestando nos autos. II – Diante das manifestações da 

executada e do exequente, concordando com a nomeação de bem à 

penhora, expeça-se o regular termo de penhora, documentos de ID’s 

12328292, 12328351, 12328434 e 12328493. Devendo ser assinado pela 

executada e seu cônjuge. Intime-se a executada e seu cônjuge, na 

pessoa de seu procurador, da penhora realizada, com fulcro no art. 841 

do CPC. III – Em seguida, proceda a Secretaria ao envio do referido termo, 

via malote digital, ao respectivo Cartório, para o devido registro. Efetue o 

exequente os necessários e regulares pagamentos (emolumentos). IV – 

Após, expeça-se mandado de avaliação. Vindo o Laudo, manifestem-se 

as partes, em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 07 de novembro 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: 1004866-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO FRANCA LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011322A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004866-35.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Recebo o 

recurso de apelação apresentado pela Cooperativa requerente, constante 

do Id 9682229. Subam os autos à egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032266-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEM ADRIANA DE ASSIS (EXECUTADO)

PEIXARIA SABOR CUIABANO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032266-24.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Compulsando os autos observo que as partes firmaram acordo, 

instrumentalizado na petição de Id 12010766, postulando pela suspensão 

do processo até que se dê integral cumprimento do ajuste. Defiro o pedido 

de suspensão da ação constante no acordo. Suspendo o feito até 

25/03/2023, data para pagamento da última parcela do acordo. Decorrido o 

prazo, intime-se o banco exequente para informar quanto ao cumprimento 

integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022124-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR MORAES COUTINHO (EXECUTADO)

TERRA NOVA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S/C LT 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022124-58.2017 (PJE) Despacho Vistos etc. Defiro o pedido do 

exequente, vindo na petição de Id 14535398, e para tanto, procedo à 

consulta do endereço dos executados pelos Sistemas Infojud (Receita 

Federal) e Bacen/Jud (Banco Central): Terra Nova Participações e 

Administração de Bens S/C LT – CNPJ nº 36.925.642/0001-49 e Valdenir 

Moraes Coutinho – CPF nº 139.567.601-15. Assim, visto que a resposta 

acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que se 

manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020487-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO DE SOUSA AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020487-38.2018.8.11.0041. SENTENÇA Vistos etc. Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de busca e apreensão, 

em face Raimundo Nonato de Souza Aquino, no entanto, requereu, na 

petição de Id 14835147, a desistência do feito, aduzindo que o requerido 

realizou o pagamento do débito em aberto, extrajudicialmente. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte autora. 

Recolha-se, imediatamente, eventual mandado de busca e apreensão 

expedido. Deixo de determinar eventuais baixas de restrições, inclusive 

expedição de ofício ao DETRAN/MT, tendo em vista inexistirem ordens 

emanadas por este Juízo neste sentido, realizando as restrições. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016066-39.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEYLA LUCIA ROMAN KATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016066-39.2017.8.11.0041. Sentença Vistos etc. Compulsando os autos 

observo que as partes firmaram acordo, instrumentalizado na petição de Id 

13931391. Assim, homologo por sentença o acordo celebrado entre as 

partes, conforme notícia e minuta apresentada às fls. 107/110, em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada no acordo. 

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do montante depositado na 

Conta Única, em favor do banco requerente, na forma indicada no acordo, 

contida na petição de Id 14127161, com os rendimentos creditados no 

período. Recolha-se imediatamente, eventual mandado de busca e 

apreensão expedido. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030790-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL ARAUJO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030790-48.2017.8.11.0041. Sentença Vistos etc. Raul Araújo da Costa 

ingressou com Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais 

com Pedido de Revisão de Contrato Bancário e de Antecipação de Tutela 

em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, ambos devidamente 

qualificados, com as alegações e fundamentos que seguem. Afirmou o 

requerente que celebrou com o requerido um contrato para aquisição de 

veículo (Marca: VOLKSWAGEN Modelo: GOL Ano de Fabricação e Modelo: 

2007/2008 Renavam: 00933663439). Que o contrato foi firmado no valor 

de R$14.671,97, para ser pago em 60 parcelas de R$ 368,56. Asseverou 

que há incidência indevida no contrato de juros remuneratórios, 

capitalização de juros, bem como de tarifas administrativas que alega 

incidir e os encargos moratórios, alegando a cumulação de comissão de 

permanência com juros moratórios e multa. Assim, em sede de tutela 

antecipada, requereu seja mantido na posse do bem e a exclusão de seu 

nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a inversão do 

ônus da prova, bem como os benefícios da justiça gratuita. Ao final, 

pugnou pela procedência da ação, restituição em dobro do valor 

ilegalmente cobrado, condenando-se o requerido nos consectários da 

sucumbência. Deu à causa o valor de R$ 22.113,60 (vinte e dois mil cento 

e treze reais e sessenta centavos). Acostou documentos à exordial. Pela 

decisão de Id 10850318 deferiu o Juízo a gratuidade da justiça postulada 

pelo requerente, inverteu o ônus probatório, indeferiu a tutela antecipada e 

determinou a citação do requerido para os termos da ação. Devidamente 

citado, o requerido apresentou tempestivamente contestação e 

documentos, Id 10857183. Devidamente intimado o requerente apresentou 

impugnação, Id 11078339. Intimadas as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendiam produzir, ambas as partes permaneceram 

em silêncio, certidão de Id 14260409. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação revisional de cédula de 

crédito bancário com pedido de tutela antecipada promovida por Raul 

Araújo da Costa, em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, na 

qual o requerente pleiteia a revisão do contrato firmado entre as partes, 

alegando que há incidência indevida no contrato de juros remuneratórios, 

capitalização de juros, comissão de permanência, tarifas administrativas 

que alega ilegais. As questões aqui em discussão não estão a exigir 

dilação probatória por envolverem matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando assim o julgamento do processo no estado em que se 

encontra, de conformidade com a previsão contida no artigo 355, inciso I 

do NCPC. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor Conforme já 

determinado na decisão de Id 10850318, tenho como incidente o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos bancários. E de consequência, a 

inversão do ônus da prova. A decisão passou irrecorrida. Da declaração 

genérica de cláusulas abusivas nos contratos firmados entre as partes O 

art. 141 do Novo Código de Processo Civil reproduz o brocardo do direito 

romano sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do julgador 

restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de 

conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Dos juros remuneratórios A respeito dos juros 

remuneratórios, seguindo a orientação firmada no âmbito do Egrégio STJ 

que consolidou sua jurisprudência no sentido de que os juros 

remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo 

Banco Central do Brasil. Neste sentido, cito o precedente da Corte 

Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. APLICAÇÃO DO CDC. 

SÚMULA 297/STJ. (...) AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA 

LEI DE USURA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 4.595/64 E DA SÚMULA 596/STF. 

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL AVENÇADO ENTRE AS 

PARTES EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE 

CONTROLE E REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE 

EVENTUAL ABUSIVIDADE, ONEROSIDADE EXCESSIVA OU OUTRAS 

DISTORÇÕES NA COMPOSIÇÃO CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS, NOS 

TERMOS DO CÓDIGO CIVIL. APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NAS 

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, À VISTA DAS PROVAS PRODUZIDAS. 

APLICAÇÃO DA TAXA PREVISTA NO CONTRATO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO.(STJ, AgRg no Ag 967.393/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 10/09/2010) 

Nesse sentido, trago à baila jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CONTA 

CORRENTE E EMPRESTIMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A Lei 

n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) é aplicável às 

instituições financeiras, portanto, aplica-se aos contratos de empréstimo. 

Súmula nº 297 do STJ. No entanto, a sua aplicação depende da 

comprovação de abusividade. JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade 

da limitação da cobrança de juros remuneratórios, quando comprovada a 

abusividade. Contrato não juntado aos autos. Limitação à taxa média do 

mercado na data da contratação. (...) APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE 

PROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 70037488640, Segunda Câmara 

Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, 

Julgado em 27/04/2011). APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATOS BANCÁRIOS. ABERTURA DE CRÉDITO EM 

CONTA-CORRENTE E EMPRÉSTIMO. (...) Possibilidade de limitação dos 

juros remuneratórios à taxa média de mercado na época da contratação, 

nos moldes do julgamento do REsp nº1.061.530 do STJ, representativo da 

controvérsia (art. 543-C, com a redação da Lei 11.672/2008), e da Súmula 

296 do STJ. Todavia, na situação concreta, as taxas aplicadas nos 

empéstimos eram menores do que a taxa média de mercado à época. 

Abusividade dos encargos não caracterizada. E, não juntado o 

instrumento contratual da conta-corrente, deve ser observada a taxa 

média de mercado, até o limite contratual. (...) Apelo do banco provido 

parcialmente e apelo do autor improvido. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 

70040458192, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 24/11/2011). O teor da 

Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros 
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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. Ainda, tenho que deve o julgador, em cada 

caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a 

taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo 

período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da 

instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a 

taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite. 

No caso dos autos, conforme cópia do contrato firmado entre as partes, 

de fls. 30/31, os juros remuneratórios incidentes sobre o contrato firmado 

entre as partes foram estipulados em 1,53% ao mês e 19,99% ao ano. Da 

análise dos dados acima expostos, verifico que, no caso concreto, 

inexiste a alegada abusividade dos juros pactuados, pois, como dito, a 

taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de limite, sendo 

que os juros contratados não destoam da média praticada pelo mercado, 

não havendo taxa maior que o dobro da média, o que caracterizaria a 

abusividade. Portanto, por inexistência de abusividade, mantenho os juros 

remuneratórios em 2,70% ao mês. Da capitalização de juros Estando hoje 

pacificada a capitalização dos juros nos termos da MP 2170-36/2001, não 

havendo se falar em ilegalidade da cobrança. Doutro lado, rebela-se o 

requerente também contra a forma de capitalização da dívida, sendo mais 

uma vez improcedente a sua argumentação, haja vista que, desde a 

vigência da MP 1.963-17/2000, não é mais vedada a capitalização mensal 

de juros, conforme salienta a súmula 539 do STJ: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos 

celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a 

partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), 

desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e 

REsp 973.827). Ainda neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO 

CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada'. (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, julgado em 27/06/2012) Assim, temos duas condições para a 

validação da capitalização em periodicidade inferior ao ano: que tenha sido 

contratada após março de 2000; que tenha havido expressa previsão 

dessa incidência no contrato. Pois bem, verifica-se, na hipótese, que 

estava expresso nos contratos, firmados a partir de 2007, ou seja, na 

vigência da referida Medida Provisória, que a taxa de juros anual seria 

superior ao décuplo da taxa de juros prevista ao mês, o que, segundo a 

Súmula 541 do mesmo STJ já é suficiente a caracterizar a capitalização 

inferior a um ano, sendo desnecessária a explicitação textual do que já 

consta matematicamente expresso, verbis: Súmula 541: “A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Súmula 539: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos 

celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a 

partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), 

desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e 

REsp 973.827). Logo, a taxa de juros expressamente pactuada na 

cláusula 1 da cópia do contrato acostado, Id 10114566, onde se lê “de 

forma capitalizada”, por pressuposto está autorizada a capitalização dos 

juros. Destarte, aqui não merece revisão o contrato de confissão de dívida 

em debate. Dos encargos moratórios No que tange aos encargos 

incidentes no período de inadimplência, como pleiteia o requerente a 

nulidade da cláusula que estabelece correção monetária cumulada com 

comissão de permanência. Analisando o contrato acostado no Id 

10114566, verifico que a comissão de permanência questionada pelo 

requerente não se encontra prevista contratualmente. Assim, não sendo 

prevista, não se verifica sua incidência, portanto, não merece revisão a 

cláusula de comissão de permanência questionada. Das tarifas 

administrativas No que tange às demais tarifas bancárias contratadas 

denominadas: serviço de terceiros (R$ 1.856,58) e registro de contrato 

(R$ 217,27), tenho que são abusivas e que oneraram o contrato. O capital 

já é remunerado pelos juros, em cujo arbitramento são considerados: os 

custos da captação do recurso, as despesas operacionais e o risco 

envolvido na operação, pelo que tal cobrança constitui bis in idem. Alega o 

requerente a necessidade de afastamento da cobrança de taxas e/ou 

tarifas incidentes na outorga do financiamento, inclusive da tarifa de 

cadastro – registro de contrato e tarifa de avaliação de bem. Todavia, 

observo que no contrato trazido aos autos pelo requerente não é prevista 

a incidência de tarifas. Bem ainda, não comprovou o requerente a 

incidência das mesmas, logo não há como ser analisada a sua 

abusividade ou não, nem mesmo como ser afastada. Inexistindo 

abusividade nas cláusulas questionadas pelo requerente na exordial, se 

impõe a improcedência da demanda. DISPOSITIVO Isso posto, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, e, de consequência, mantenho as cláusulas questionadas 

pelo requerente na forma contratada. Condeno o requerente no 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, de acordo com a regra traçada no §2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, obrigação que ficará suspensa por ser beneficiário da 

justiça gratuita, 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 devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario [1] “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014644-92.2018.8.11.0041. Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob n. 07.207.996/0001-50, com sede em Osasco/SP, por 

intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Silvia Carvalho da Silva, 

inscrita no CPF sob n. 004.669.781-03, residente e domiciliada nesta 

Capital, expondo e requerendo o que segue. Alega que as partes firmaram 

Cédula de Crédito Bancário – CCB – Pessoa Física de nº 0100768286, 

firmada entre as partes em 16/08/2016, para aquisição de veículo, no valor 

de R$ 56.798,97 (cinquenta e seis mil setecentos e noventa e oito reais e 

noventa e sete centavos), que deveria ser pago em 36 prestações no 

valor de R$ 1.962,45 (um mil novecentos e sessenta e dois reais e 

quarenta e cinco centavos) cada uma, cujo vencimento da primeira estava 

previsto para o dia 16/09/2016 e da última para o dia 16/08/2019, 

destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente , marca 

FORD, modelo RANGER CD FLEX XLT 4X2 2.5 16V A/G, ano 2015/2016, 

chassi 8AFAR22F0GJ395544, placa NTZ8714, cor PRATA e renavam nº 

1094599970. No entanto, a requerida não cumpriu com o pagamento das 

prestações, 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$ 35.122,15 (trinta e cinco mil cento e vinte e dois reais e quinze 

centavos) A inicial veio instruída com documentos, dentre eles o contrato 

em que se funda o pedido, contido no Id 13425380 e a notificação 

extrajudicial que constituiu a requerida em mora, contido no Id 13425380. 
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Em decisão proferida no Id 13531346 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 

auto de busca apreensão e depósito contido no Id 14011220. Apesar de 

não ter sido devidamente citada, a requerida compareceu aos autos na 

petição de Id 14026288, apresentando pedido de purgação da mora, bem 

como, fazendo juntada do comprovante de quitação do débito, no valor 

dado à causa, conforme comprovantes contidos no documento de Id 

14026310. O pedido de purga da mora foi deferido, conforme decisão de 

Id 14027737, determinando-se a imediata restituição do bem em favor da 

requerida. O bem foi devidamente restituído em favor da requerida, 

consoante auto de restituição de veículo vindo no Id 14151006 e certidão 

de Id 14150799. Intimado o banco requerente a manifestar-se acerca do 

depósito da purga da mora, o banco manifestou na petição de Id 

14181352, pedindo o julgamento do feito e levantamento do montante 

depositado nos autos. Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, 

fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, contra Silvia Carvalho da Silva, acima qualificados, 

visando à apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, 

em face de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento 

das prestações ajustadas. A presente ação comporta julgamento 

antecipado, uma vez que se trata de matéria eminentemente de direito, e 

os fatos relativos ao seu deslinde encontram-se comprovados por 

documentos (Código de Processo Civil, art. 355, inc. I). 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). Verifica-se que a parte 

autora, ajuizou a presente ação de busca e apreensão do veículo alienado 

fiduciariamente, porquanto a requerida, apesar de notificada 

extrajudicialmente, permaneceu inadimplente com o pagamento das 

prestações do contrato de financiamento entabulado entre as partes. O 

bem foi apreendido, conforme auto de busca apreensão e depósito 

contido no Id 14011220. Apesar de não ter sido devidamente citada, a 

requerida compareceu aos autos na petição de Id 14026288, 

apresentando pedido de purgação da mora, bem como, fazendo juntada 

do comprovante de quitação do débito, no valor dado à causa, conforme 

comprovantes contidos no documento de Id 14026310. Assim, dou-a por 

citada. Diante do pedido da requerida, contido na petição de Id 14026288, 

acerca dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 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 postulado pela requerida. Assim, extrai-se dos autos o interesse da 

requerida em saldar seu débito com o requerente. 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 a requerida 

aos autos, realizando a purgação da mora. É certo que, nos termos do 

artigo 90 do Código de Processo Civil, o reconhecimento do pedido traz 

como consequência a responsabilidade pelos ônus de sucumbência. “In 

casu”, a purga da mora corresponde ao reconhecimento do débito no qual 

se baseia o pleito do autor, devendo a parte ré suportar o pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de 

ofensa ao princípio da causalidade. Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CÁLCULO DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. PURGA DA 

MORA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. I - O cálculo da Contadoria Judicial 

não foi impugnado especificamente, motivo por que considera-se 

suficiente o valor depositado pelo devedor fiduciário. II - A purga da mora 

corresponde ao reconhecimento do débito no qual se funda o pedido do 

autor e deve incluir as custas processuais e honorários advocatícios. 

Arts. 26 e 269, inc. II, ambos do CPC. III - Apelação conhecida e 

parcialmente provida. Maioria.” (TJDFT - 20040410081884APC, Rel. Des. 

VERA ANDRIGHI, 4ª T.Cível, DJ 11/07/2006) “PROCESSO CIVIL. BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS NO VALOR DA PURGA DA MORA. CORREÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 269, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. 1- Na esteira da mais escorreita jurisprudência, correta 

a não inclusão de verba honorária no valor da purga da mora. Entretanto, 

mesmo tendo o réu purgado a mora e o feito sido extinto com fulcro no art. 

269, II, do CPC, ante o princípio da causalidade, deve o réu ser condenado 

nos consectários da sucumbência, uma vez que deu causa à propositura 

da ação. 2- A verba honorária, como não houve condenação, deve ser 

arbitrada em conformidade com o estatuído no art. 20, parágrafo 4º, do 

CPC. 3- Apelação conhecida e provida. Unânime.” (TJDFT - 

20020110841775APC, Rel. Des. MARIA BEATRIZ PARRILHA, 1ª T. Cível, 

DJ 23/02/2006) (grifado) Intimado o banco requerente a manifestar-se 

acerca do depósito da purga da mora, o banco manifestou na petição de Id 

14181352, pedindo o julgamento do feito e levantamento do montante 

depositado nos autos. Verifico que a requerida efetuou o depósito do 

valor dado à causa, bem ainda, que a decisão que deferiu a purga da 

mora e restituição do bem passou irrecorrida. Assim, tendo a requerida 

efetuado o pagamento do débito que ensejou a presente ação, a extinção 

da lide é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, e, de consequência, confirmo a 

decisão que defere a restituição do bem em favor da Requerida, decisão 

contida no Id 14027737. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios do patrono do requerente, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no § 

2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Todavia, a obrigação ficará 

suspensa por ser a requerida beneficiária da justiça gratuita, nos termos 

do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Libere-se em favor do banco o montante 

depositado pela requerida, à título de purga da mora. E para tanto, 

decorrido o prazo recursal, expeça-se o competente alvará, em favor do 

banco, na forma indicada na petição de Id 14181352, com os rendimentos 

creditados no período. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. 

R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 07 de novembro de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033473-58.2017.8.11.0041. Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, devidamente qualificado, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Francis Rodrigues Gonçalves, devidamente 

qualificado, expondo e requerendo o que segue. Alega que firmou 

contrato de financiamento n. 4377071131 em 05/05/2015, tornando-se 

credor do requerido da quantia de R$ 27.368,85 (vinte e sete mil trezentos 

e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), que deveria ser pago 

em 60 parcelas no valor de R$ 755,82, com vencimento final para o dia 

05/05/2020. Que em garantia das obrigações assumidas o requerido 

transferiu em alienação fiduciária do seguinte bem: 01 (um) veículo marca 

VW, modelo GOL SPECIAL MB, chassi n.º 9BWAA45U0GP000527, ano de 

fabricação 2015 e modelo 2016, cor BRANCA, placa QBK2674, renavam 

01048443598. No entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das 

prestações vencidas a partir de 08/06/2017, ensejando com isso a 

retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e 

apreensão do bem gravado, além da citação do requerido para os termos 

da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios 

regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 27.457,45 (vinte e sete mil 

quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). A 

inicial veio instruída com documentos, dentre eles o contrato em que se 

funda o pedido, e também a notificação extrajudicial pela qual foi o 
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requerido constituído em mora. Em decisão proferida no Id 11364083 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, conforme auto de busca, apreensão e depósito ID 12699376. 

Embora devidamente citado, o requerido permaneceu silente, consoante 

informa a certidão ID 14541273. Vieram-me os autos conclusos para 

decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca 

e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Banco 

Bradesco Financiamentos S/A, contra Francis Rodrigues Gonçalves, 

acima qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto 

que apesar de devidamente citado para os termos da presente ação, o 

requerido deixou transcorrer o prazo de resposta e de purgação da mora, 

sendo assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se submeter aos 

efeitos de sua inércia processual, entre os quais a presunção de 

veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 

do NCPC. Extrai-se dos autos o desinteresse do requerido em saldar seu 

débito com o requerente, uma vez que não há nos autos nenhuma peça de 

defesa nem de pedido de purgação da mora. Por fim, com a documentação 

que instrui a inicial, destacando-se o Contrato de Financiamento nº 

4377071131 (ID 10509257) e a notificação extrajudicial ID 10509263, 

demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da relação 

contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora do requerido. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de 

Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida 

“initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade 

plena do veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. M/Cuiabá, 07 

de novembro de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018805-82.2017.8.11.0041. SENTENÇA Vistos etc. Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de busca e apreensão, 

em face Janailson Augusto da Silva Bernardo, no entanto, requereu, na 

petição de Id 12709410, a desistência do feito. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Deixo de determinar 

eventuais baixas de restrições, tendo em vista inexistirem ordens 

emanadas por este Juízo neste sentido, realizando as restrições. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022141-94.2017.8.11.0041. Vistos etc. Regional Comércio de 

Cereais Ltda e Geraldo Aluízio Guimarães ingressaram com Ação 

Ordinária Com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar Inaudita 

Altera Pars em face de Itaú Unibanco S/A, ambos devidamente 

qualificados, com as alegações e fundamentos que seguem. Afirmam os 

requerente que a presente demanda foi ajuizada com o objetivo de obter 

tutela jurisdicional reconhecendo a abusividade cometida pelo banco 

requerido em razão de operar a denominada venda casada. Defendem a 

incidência de encargos ilegais durante todo o período de normalidade 

contratual. Alegam supostamente que aos títulos em pauta (Cédulas de 

Crédito à Exportação) aplicam -se os dispositivos legais que regem a 

cédula de crédito industrial (Decreto -Lei 413/69), cuja taxa de juro 

remuneratório, por omissão do Conselho Monetário Nacional, é limitada a 

12%a.a. Explica a empresa requerente que possui como principal objetivo 

social o comércio de cereais, especialmente milho (inclusive destinado à 

exportação), e na tentativa de superar a crise econômica, tomou crédito 

junto ao Requerido na modalidade destinada ao financiamento às 

atividades de apoio e complemento ao processo de exportação. 

Esclarecem que a primeira requerente, com garantia pessoal prestada pelo 

segundo requerente, emitiu 02 (duas) Cédulas de Crédito à Exportação 

(CCE) em favor do Requerido. A primeira cédula CCE de n. 2615916, no 

valor de R$ 2.990.000,00 (dois milhões, novecentos e noventa mil reais), 

emitida em 07.12.2016 com vencimento em 05.06.2017, 04.09.2017 e 

30.11.2017, à taxa efetiva de juros remuneratórios fixa em 22,44%a.a. E a 

segunda CCE de n. 2617116, no valor de R$875.000,00 (oitocentos e 

setenta e cinco mil reais), emitida em 21.12.2016 com vencimento em 

20.06.2017, à taxa de juros remuneratórios fixa em 22,49%a.a. Aduzem 

que o banco sem qualquer previsão nas CCE, condicionou a liberação dos 

recursos então aprovados à aquisição pelos requerentes de Certificados 

de Depósito Bancário - CDB (instrumento utilizado pelos bancos para 

captar recurso no mercado, mediante pagamento de juros), cedidos 

fiduciariamente em garantia às operações na sequência. Que aos 

requerentes não foi oportunizado pesquisar no mercado financeiro ou em 

outras Instituições fundos de investimento ou CDB com melhor 

rentabilidade, sendo imposto os certificados adquiridos, em evidente 

limitação da liberdade de escolha do consumidor, o que revela prática 

abusiva. Explicam que a operação “acessória”/ casada (aplicação em CDB 

para cessão fiduciária) soma o equivalente à 50% ou mais do valor a ser 

liberado pelo banco requerido e não é formalizada, tendo sido fornecido 

aos requerentes apenas o “Termo de Constituição de Garantia de Cessão 

Fiduciária de Direitos de Crédito”. Defendem que do extrato bancário de 

dezembro de 2016, que acostou à exordial, conclui -se que a aplicação em 

CDB, no valor de R$1.500.00,00, ocorrida no dia 05.12.2016, foi condição 

essencial para a formalização e liberação do recurso previsto na CCE n. 

2615916, no valor de R$2.990.000,00, que se deu em 06 e 07.12.2016, 

respectivamente. Que da mesma forma se deu na CCE n. 2617116, em que 

os recursos contratados (R$875.000,00) só foram liberados no dia 

22.12.2016, após a aplicação em CDB no valor de R$500.000,00, 

debitados no dia 16.12.2016, conforme extrato bancário que junta à inicial. 

Alegam que os rendimentos do “investimento” realizado pelos requerentes 

ficam bloqueados até a liquidação do respectivo financiamento. Afirmam 

que a liberação dos recursos das CCEs foi vinculada à aquisição de outro 

produto, que aduzem não ser de seu interesse, todavia, tratando-se de 

venda casada, foi obrigada a contratar. Alegam a onerosidade das 

operações, o que supostamente ensejou a dificuldade no adimplemento 

das obrigações. Defendem que receber o valor financiado de R$ 

875.000,00, por exemplo, tiveram de redirecionar o equivalente a 57% 

disso para aplicação em CDB (no valor de R$500.000,00), usufruindo, na 

prática, somente os outros 43% do recurso emprestado, no entanto, 

arcando com os juros remuneratórios sobre o capital “total”. Que o banco 

requerido, então, a fim de evitar a mora e consequente inscrição dos 

requerentes nos órgãos restritivos de crédito, os pressionou a 

“renovarem” as operações, ou melhor, a adimplirem as operações 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 228 de 509



mediante a contratação de operações idênticas (operações mata -mata). E 

que nesse contexto, as partes emitiram e firmaram os seguintes títulos: 

CCE n. 2647017, no valor de R$1.495.000,00 (um milhão e quatrocentos e 

noventa e cinco mil reais), emitida em 16.06.2017, com vencimento em 

15.12.2017, à taxa efetiva de juros remuneratórios fixa em 22,0145%a.a. e 

CCE n. 2650017, no valor de R$875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco 

mil reais), emitida em 30.06.2017, com vencimento em 27.12.2017, à taxa 

efetiva de juros remuneratórios fixa em 22,81%a.a. Que o recurso 

financiado através da CCE n. 2647017 (R$1.495.000,00), creditados na 

conta corrente da empresa requerente no dia 19.06.2017, foi integralmente 

utilizado para pagamento da prestação vencida no dia 05.06.2017 da CCE 

n. 2615916. Aduzem que o requerido utilizou o limite cheque especial para 

satisfazer o pagamento dos juros remuneratórios e moratórios por ele 

ilegalmente exigidos. Que as operações antiga e nova estão vigentes (CCE 

n. 2615916 e 2647017) no valor de R$1.495.000,00 cada uma, sem existir 

mora em relação as mesmas. Que o valor da garantia fiduciária 

inicialmente cedida ao Requerido (CDB no valor de R$1.500.000,00) na 

CCE n. 2615916, dado o “pagamento” da prestação vencida no dia 

05.06.2017, foi subdividido – em operação bancária interna - para garantir, 

agora, também a CCE n. 2647017. Que as duas operações, destarte, 

estão garantidas em 50% de seus respectivos valores por CDB. Já o 

recurso liberado através da CCE n. 2650017, no valor de R$875.000,00 foi 

utilizado para pagamento integral da CCE n. 2617116, sendo a garantia 

fiduciária “transferida” para o novo título. Defendem a caracterização de 

venda casada, que viola tanto as regras consumeristas quanto o 

postulado da boa -fé objetiva, supostamente causando desequilíbrio 

contratual entre as partes e consequente onerosidade excessiva aos 

requerentes. Pedem a revisão dos contratos e o reconhecimento da 

prática abusiva de venda casada. Asseverando que há incidência 

indevida no contrato de juros remuneratórios e capitalização de juros. 

Assim, em sede de tutela antecipada, requereu a suspensão da 

exigibilidade do Contrato de Abertura de Conta Corrente n. 

11173/000713200062113 somente no tocante aos lançamentos 

relacionados aos pagamentos dos juros das CCEs ou a determinação do 

estorno dos mencionados pagamentos em quantia equivalente à utilização 

do limite cheque especial. Pediram ainda a inversão do ônus da prova, bem 

como os benefícios da justiça gratuita. Ao final, pugnou pela procedência 

da ação, restituição em dobro do valor ilegalmente cobrado, 

condenando-se o requerido nos consectários da sucumbência. Deu à 

causa o valor de R$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais). 

Acostou à exordial, documentos. Pela decisão de Id 9096552 deferiu o 

Juízo excepcionalmente o recolhimento das custas ao final do processo, a 

inversão do ônus da prova, deferiu a caução ofertada em ID 9052472, 

posto que devidamente acompanhada da carta de anuência e com o 

devido laudo de avaliação, ID 9052593, determinando a formalização da 

caução dos bens imóveis ofertados no mencionado ID 9052593 e para 

tanto, a expedição do Termo de Caução para averbação junto ao 

respectivo Cartório de Registro de Imóveis (bens estes matriculados sob 

os n. 25.429, n. 25.430 e 25.431, livro 02 no Cartório de Registro de 

Imóveis – 1º Ofício da Comarca de Sinop-MT). Entendendo ainda que após 

prestada e AVERBADA a caução, deferiu o pedido de suspensão da 

exigibilidade das CCE’s n. 2615916, n. 2617116, n. 2647017 e n. 2650017, 

bem como determinando ao requerido que se abstenha de inscrever o 

nome dos requerentes em todo e qualquer cadastro de restrição ao 

crédito (SPC, Serasa, Cadin, entre outros), e, também, suspendendo a 

exigibilidade do Contrato de Abertura de Conta Corrente n. 

11173/000713200062113, apenas no tocante aos lançamentos 

relacionados aos pagamentos dos juros das CCE’s, a partir da sua 

intimação, até julgamento final da lide, sob pena de multa diária a ser fixada 

tão logo seja constatado o descumprimento da ordem judicial, designando 

audiência de conciliação e determinando a citação do requerido para os 

termos da ação. Tendo em vista que não se realizou a citação do banco, 

redesignou-se a audiência de conciliação, decisão de Id 10035795. 

Realizada a audiência de conciliação, ofertaram os requerentes proposta 

de acordo, para solução amigável, tendo o banco postulado por prazo 

para manifestar-se. Diante do recurso de agravo de instrumento manejado 

pelo banco, deu provimento o E. Tribunal de Justiça ao pedido, revogando 

a decisão do Juízo a quo que suspendeu a exigibilidade dos títulos em 

pauta. Desinteressado no acordo, o banco requerido apresentou 

contestação, Id 11980448. Em sua defesa alegou prejudicial de mérito de 

prescrição. Alegou a preliminar de inépcia da inicial, por supostamente não 

identificar o que pretendia controverter. Adentrando ao mérito, questiona o 

deferimento de tutela antecipada, aduzindo que não preenche os 

requisitos autorizativos necessários. Refuta os argumentos da exordial, 

defendendo a legalidade das cláusulas do contrato, pedindo ao final a 

improcedência da ação. Devidamente intimados os requerentes 

apresentaram impugnação à contestação no Id 13215023. Intimadas as 

partes a especificarem as provas que ainda pretendem produzir, os 

requerentes pediram a produção de prova pericial e o banco pediu o 

julgamento da lide. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de ação Ordinária Com Pedido de Tutela de 

Urgência de Natureza Cautelar Inaudita Altera Pars movida por Regional 

Comércio de Cereais Ltda e Geraldo Aluízio Guimarães em face de Itaú 

Unibanco S/A, objetivando a revisão dos contratos e o reconhecimento da 

prática abusiva de venda casada. As questões aqui em discussão não 

estão a exigir dilação probatória por envolverem matéria exclusivamente 

de direito, possibilitando assim o julgamento do processo no estado em 

que se encontra, de conformidade com a previsão contida no artigo 355, 

inciso I do NCPC. Deveras, é desnecessária a prova pericial pleiteada 

pelos requerentes, para fins de aferição da quantia cobrada 

indevidamente nas cláusulas abusivas questionadas. Ademais, a perícia 

solicitada seria inútil nesta fase processual, à medida que os cálculos 

deverão ser refeitos na fase de liquidação da sentença. Da Prescrição 

Alega o requerido a ocorrência de prescrição. Em que pese os 

substanciosos argumentos apresentados pelo banco requerido, não há 

como acolher a tese do requerido. Assim, acerca da prescrição, por força 

do disposto no art. 5º da Lei nº 6.313/75 e no art. 52, Decreto-Lei n. 

413/69 é aplicável à Cédula de Crédito Industrial as normas de Direito 

Cambial, sendo o prazo prescricional de 03 (três) anos. Com efeito, as 

cédulas questionadas pelos requerentes foram firmadas em meados de 

2016, portanto, foi ajuizada a ação ainda no prazo prescricional, não 

ocorrendo a hipótese de prescrição. Assim, rejeito a prejudicial de mérito 

arguida. Das preliminares -Da inépcia da inicial Em sua defesa aduziu o 

banco requerido, preliminarmente, a carência da ação, por inépcia da 

inicial, aduzindo que os autores não especificaram o que estava a 

controverter. Quanto à inépcia da inicial, tenho que não merece 

acolhimento. Com efeito, entendo que é perfeitamente possível o pedido de 

revisão do contrato, na medida em que a parte se vê diante da 

necessidade de recorrer ao poder judicante na busca de proteção a um 

direito seu pretensamente violado, utilizando para isso do procedimento 

processual adequado, não havendo assim porque falar em carência da 

ação, por inépcia da inicial. Bem ainda, vejo que os requerentes acostaram 

à exordial os contratos firmados entre as partes, indicando 

especificamente as cláusulas que pretendiam controverter, esclarecendo 

o que estava a pedir em Juízo. Rejeito, pois, a preliminar. Passo à análise 

do mérito da presente ação. MÉRITO A Lei nº 6313/75 dispõe sobre títulos 

de crédito à exportação. E em seu art. 5º determina que a Cédula de 

Crédito à Exportação e a Nota de Crédito à Exportação obedecerão aos 

modelos anexos ao Decreto-Lei nº 413, de 9 de janeiro de 1969, 

respeitada, porém, em cada caso, a respectiva denominação. As 

operações de financiamento à exportação ou à produção de bens para 

exportação, bem como às atividades de apoio e complementação 

integrantes e fundamentais da exportação, realizadas por instituições 

financeiras, poderão ser representadas por Cédula Crédito à Exportação e 

por Nota de Crédito à Exportação com características idênticas, 

respectivamente, à Cédula de Crédito Industrial e à Nota de Crédito 

Industrial, instituídas pelo Decreto-lei nº 413, de 9 de janeiro de 1969. Da 

venda casada Alegam os requerentes que, sem que haja previsão nas 

CCE’s, condicionou a liberação dos recursos então aprovados à 

aquisição, pelos Requerentes, de Certificados de Depósito Bancário - CDB 

(instrumento utilizado pelos bancos para captar recurso no mercado, 

mediante pagamento de juros), cedidos fiduciariamente em garantia às 

operações na sequência. Ressaltam que não lhes foi oportunizado 

pesquisar no mercado financeiro ou em outras Instituições fundos de 

investimento ou CDB com melhor rentabilidade, sendo-lhes imposto os 

certificados adquiridos, em evidente limitação da liberdade de escolha do 

consumidor, o que revela prática abusiva. Defendem tratar-se de venda 

casada, que alegam ser prática proibida no ordenamento jurídico brasileiro. 

Explicam que os rendimentos do “investimento”, venda casada, realizado 

pelos requerentes ficam bloqueados até a liquidação dos respectivos 

financiamentos. A venda casada é caracterizada quando o consumidor se 

vê condicionado, só podendo adquirir um produto ou serviço se adquirir o 

segundo. A prática é expressamente proibida, pelo Código de Defesa do 

Consumidor, consoante dispõe o art. 39, inciso I, constituindo infração da 
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ordem econômica, conforme art. 36º, §3º, XVIII, da Lei n.º 12.529/2011. 

Assim, vejamos: “Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou 

serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento 

de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, 

bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;” Neste sentido o 

entendimento deste E. Tribunal de Justiça: EMENTA: RECURSO DE 

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU 

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE 

CONTRÁRIA EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO E RECONSIDEROU A 

DECISAO LIMINAR PARA CONCEDER EFEITO ATIVO – DISCUSSÃO 

ACERCA DA AUSÈNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO 

EFEITO ATIVO – TESE REJEITADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MÉRITO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE 

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quanto à negativa da 

“venda casada” pela Instituição financeira, os documentos acostados aos 

autos constituem indícios fortes da sua ocorrência, dada a vinculação de 

liberação de empréstimos à aquisição de 50% do valor de cotas de 

certificados de depósitos bancários-CDB (pegar emprestado para 

emprestar), cedidos fiduciariamente, no mesmo ato, como garantia dos 

empréstimos tomados pela parte Recorrida. Acerca da ilegalidade da 

exclusão dos nomes dos Recorridos dos cadastros de inadimplentes, até 

o julgamento de mérito do Recurso de Agravo de Instrumento, entendo 

presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que milita em 

favor da empresa Recorrida, posto que é fato notório que a restrição 

cadastral dificulta o desempenho das funções empresariais da Agravada, 

que necessita de crédito para continuar operando. Em que pese à 

alegação do Recorrente de que a empresa Agravada possui outros 

apontamentos em seu nome, cumpre registrar que não fez prova de tal 

afirmação. Assim, vê-se que não trouxe argumentação suficientemente 

capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão 

guerreada proferida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese de mérito 

recursal, o que não se mostra coerente. Tratando-se de decisão unânime 

de improcedência deste recurso, incide a multa prevista no artigo 1.021, § 

4º do CPC/15. (TJ/MT, DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 

18/07/2018) – grifei. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - PACTA 

SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE 

JUROS – VIABILIDADE DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA - 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS 

– VEDAÇÃO - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 30E 269, AMBAS DO STJ - 

SEGURO DE PROTEÇÃO – OBRIGATORIEDADE CONSTATADA PELO 

CONTRATO – VENDA CASADA CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO NA 

FORMA SIMPES – DEVOLUÇÃO EM DOBRO QUE DEPENDE DE 

COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – APELO PROVIDO 

PARCIALMENTE. O c. STJ, no tocante à capitalização mensal dos juros, 

pacificou entendimento no sentido de que sua cobrança é admitida nos 

contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, 

desde que expressamente pactuada (STJ AgRg no REsp nº 

1.068.984/MS). Não se admite a cobrança da comissão de permanência 

cumulada com os demais encargos. “- É abusiva a cobrança de seguro de 

proteção financeira, se não é conferida ao consumidor a opção de 

escolha da sua contratação e uma vez não apresentada a apólice 

referente à contratação. - A repetição dos valores indevidamente 

cobrados é decorrência lógica do reconhecimento da abusividade das 

t a r i f a s . ”  ( A p e l a ç ã o  C í v e l  1 . 0 0 7 9 . 1 1 . 0 1 6 6 6 1 - 2 / 0 0 1  

0166612-62.2011.8.13.0079 (1) – Relatora: Desa. Juliana Campos Horta – 

publicado em 28/09/2016 – julgado em: 07/10/2016) Não havendo 

demonstração de má-fé quando da cobrança do Seguro de Proteção, 

deve-se se proceder à devolução dos valores a ele referentes, na forma 

simples. Apelo parcialmente provido. (TJ/MT, Ap 105982/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FINANCIAMENTO PESSOAL – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA NA 

MESMA DATA – VENDA CASADA CONFIGURADA – QUITAÇÃO DO 

CONTRATO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO ACESSÓRIO - 

INOBSERVÂNCIA – DANO MORAL INEXISTENTE – CONDENAÇÃO 

AFASTADA – DANO MATERIAL – DEVER DE RESSARCIMENTO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A exigência da venda 

de seguro vinculada ao empréstimo, que celebrados no mesmo dia do seu 

firmamento fica configurada a venda casada. Descabida a pretensão de 

indenização por dano moral na hipótese, pois não demonstrada afronta à 

honra da parte autora. (TJ/MT, Ap 25722/2018, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 23/08/2018) “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO DO CRÉDITO. 

VENDA CASADA. COMPROVAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA 

SIMPLES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. Condições da contratação: A 

venda casada é prática abusiva vedada nas relações de consumo 

conforme dispõe o inciso I do artigo 39 do CDC. Caso em que a 

contratação de financiamento para aquisição de veículo associado a um 

seguro prestamista implica na presunção da ocorrência dessa prática 

ilícita, pois os juros cobrados são maiores que a média do mercado, não 

sendo demonstrada vantagem na contratação. A instituição financeira não 

se desincumbiu do ônus processual de demonstrar que os contratos 

foram livremente pactuados. Danos morais: Constitui dano moral apenas a 

dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a 

normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do 

individuo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia, hipótese 

inocorrente nos autos. Repetição do indébito: Em que pese o 

reconhecimento da nulidade do contrato de seguro em razão da 

caracterização da venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC, 

cabível apenas a repetição simples do valor pago, pois o cabimento da 

repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da 

cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida. 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ E NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.” (Apelação Cível Nº 70071013882, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez 

Custodio, Julgado em 26/10/2017) – grifei. Conforme se observa da 

documentação acostada, verifico a ocorrência de venda casada, dada a 

vinculação de liberação de empréstimos à aquisição de cotas de 

certificados de depósitos bancários-CDB (pegar emprestado para 

emprestar), cedidos fiduciariamente, no mesmo ato, como garantia dos 

empréstimos tomados pela parte. Verifica-se que a operação acessória, 

aplicação em CDB – Certificados de Depósitos Bancário para cessão 

fiduciária, considerada venda casada, soma o equivalente a 50% do 

montante liberado pelo banco requerido na Cédula de crédito à 

exportação, como forma de garantir os empréstimos fornecidos aos 

requerentes. Assim, declaro a nulidade da venda casada das aplicações 

financeiras em CDB – Certificados de Depósitos Bancário para cessão 

fiduciária, vinculadas às cédulas aqui discutidas. Dos danos materiais 

Questionam os requerentes a título de dano material eventual dano 

causado consistente na diferença entre o percentual da rentabilidade da 

aplicação em CDB e o percentual dos juros remuneratórios cobrados na 

operação principal (CCE respectiva). Com efeito, impende ressaltar que 

compete aos autores comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do 

seu direito (art. 373, I, do CPC). Assim, fazia-se necessário que os 

requerentes tivessem demonstrado efetiva e discriminadamente o dano 

causado. Desse modo, considerando que os requerentes não 

comprovaram cabalmente o montante do dano material, que nem mesmo 

ter efetivamente sofrido o dano, do qual deveriam constar valores 

apurados e comprovados, não se mostrando suficiente mera alegação. Da 

declaração genérica de cláusulas abusivas nos contratos firmados entre 

as partes O art. 141 do Novo Código de Processo Civil reproduz o 

brocardo do direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, 

o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, 

permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do 

art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em 

vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas que entende 

abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor 

do enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Dos juros remuneratórios Os requerentes alegam que 

as cédulas de crédito à exportação (CCEs) firmadas, preveem juros 

exorbitantes bem acima da média de mercado. Alegam que à Cédula de 

Crédito à Exportação incide limitação da taxa de juros remuneratórios de 

12% ao ano. Aduzem que a Cédula de Crédito à Exportação é regida pela 

Lei n. 6.313/75, que em seu art. 3º submete o título aos dispositivos do 

Decreto Lei nº 413/69, equiparando à Cédula de Crédito Industrial e à Nota 

de Crédito Industrial. As notas de crédito rural, comercial e industrial 

acham-se submetidas a regramento próprio (Lei n. 6.840/80 e Decreto-Lei 

n. 413/69) que confere ao Conselho Monetário Nacional o encargo de fixar 
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os juros a serem praticados. E à falta de regulamentação os juros 

remuneratórios não podem exceder à taxa de 12% ao ano. É como 

orientam precedentes do Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO 

ESPECIAL. CRÉDITO RURAL. CONTRATOS FINDOS. LEGITIMIDADE ATIVA 

E PASSIVA. UNIÃO. BANCO DO BRASIL. LIMITAÇÃO DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. 

CORREÇÃO MONETÁRIA PELO BTN (MARÇO/1990). SUBSTITUIÇÃO DO 

IGP-M E DA VARIAÇÃO CAMBIAL PELA TR. DESCARACTERIZAÇÃO DA 

MORA. INCONSTITUCIONALIDADE DA MP N. 2.196-3/2001. POSSIBILIDADE 

DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. NULIDADE DA CDA. 

SUCUMBÊNCIA. (....) 12. Às cédulas de crédito rural, comercial e industrial 

aplica-se a limitação de 12% aos juros remuneratórios. 13. (...) 14. 

Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte e desprovido. Recurso de 

Arrozeira Chasqueiro Ltda. e outros conhecido em parte e provido também 

em parte. Recurso especial da União conhecido e provido em parte" (REsp 

1.348.081/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 21/06/2016- grifou-se). AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 

CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

LIMITAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. 1. "As 

notas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a 

regramento próprio (Lei n° 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69) que conferem 

ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem 

praticados. Diante da omissão desse órgão governamental, incide a 

limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.º 22.626/33 (Lei da 

Usura)" (AgRg no REsp 1159158/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 14.6.2011, DJe 22.6.2011).(...) (AgRg no 

AREsp 66.745/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 06/03/2013) AGRAVO REGIMENTAL. 

CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Nas cédulas de crédito rural, 

comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios. 

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2011, 

DJe 12/08/2011) Neste sentido indicam os precedentes dos tribunais 

pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. 

(...) JUROS REMUNERATÓRIOS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, 

COMERCIAL E INDUSTRIAL. Segundo reiterada jurisprudência, por 

ausência de deliberação do Conselho Monetário Nacional, a taxa de juros 

remuneratórios deve ficar sujeita ao limite de 12% ao ano, no caso de 

cédulas de crédito rural, industrial e comercial. Precedentes do TJRS e do 

STJ. (...) NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DERAM 

PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. UNÂNIME. (TJ-DFT, Apelação 

Cível Nº 70041018235, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 23/05/2013) APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA 

DE CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. (...) JUROS 

REMUNERATÓRIOS: Diante da não comprovação da autorização do 

Conselho Monetário Nacional, para cobrar juros em patamar superior a 

12% ao ano, na Cédula de Crédito Industrial, impõe-se a limitação da taxa 

dos juros. (...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(TJ-DFT, Apelação Cível Nº 70044042810, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 19/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. (...) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, COMERCIAL OU 

INDUSTRIAL. As notas de crédito rural, comercial e industrial acham-se 

submetidas a regramento próprio (Lei n. 6.840/80 e Decreto-Lei n. 413/69) 

que confere ao Conselho Monetário Nacional o encargo de fixar os juros a 

serem praticados. E à falta de regulamentação os juros remuneratórios 

não podem exceder à taxa de 12% ao ano. Precedentes do e. STJ. JUROS 

MORATÓRIOS. CABIMENTO E PERCENTUAL. Os juros de mora são 

consectário lógico do inadimplemento de obrigação. O descumprimento de 

obrigação pecuniária sujeita o devedor, ainda que consumidor, ao 

pagamento dos juros moratórios previstos no Código Civil. A taxa, de 

acordo com o art. 404 do CC, combinado com o art. 106 do CTN, ainda que 

convencionada, não pode exceder a 1% ao mês. - Circunstância dos 

autos em que os juros de mora foram fixados dentro no limite legal; e se 

impõe manter a sentença. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CÉDULA DE 

CRÉDITO INDUSTRIAL. As cédulas de crédito industrial submetem-se ao 

regramento do Decreto-Lei n. 413/69 e não se sujeitam à incidência de 

comissão de permanência por inadimplemento. - Circunstância dos autos 

em que se impõe vedar a cobrança do encargo. CAPITALIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA MENSAL. A capitalização com periodicidade 

mensal é lícita quando pactuada nos contratos firmados após 31/03/00 

data de publicação da MP 1.963/00 cuja constitucionalidade foi 

reconhecida pelo c. STF quando de julgamento pelo regime de 

repercussão geral (RE 568.396-RG/RS e RE 592.377-RG/RS). A 

capitalização deve vir pactuada de forma expressa e clara em cláusula 

que a nomine e indique a taxa efetiva (anual) superior ao duodécuplo da 

taxa nominal (mensal) para evidenciar a contratação de juros compostos, 

como ditado pelo e. STJ no julgamento do Recurso Especial 973.827/RS 

representativo de controvérsia. Circunstância dos autos em que os 

contratos foram firmando na vigência da Medida Provisória; e se impõe 

manter a periodicidade mensal prevista no contrato. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078639523, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 27/09/2018) Assim, diante da omissão do Conselho 

Monetário Nacional, incide a limitação de 12% ao ano. Nesse sentido 

inclusive o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE 

CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA. 

INADMISSIBILIDADE. 1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, por 

ausência de deliberação do Conselho Monetário Nacional, a taxa de juros 

remuneratórios deve ficar sujeita ao limite de 12% ao ano, no caso de 

cédulas de crédito rural, industrial e comercial. 2. Nos casos de cédula de 

crédito rural, comercial e industrial, esta Corte não admite a cobrança de 

comissão de permanência em caso de inadimplência. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no REsp n. 784.935/CE, 4ª Turma, 

Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 22.03.2010 – negritei) 

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS - 

PERCENTUAL INFERIOR A 12% AO ANO – AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - VIABILIDADE - ENCARGO 

PACTUADO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas 

cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao 

ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário 

Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos 

termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual. 

Falta interesse recursal à parte quando a fixação for em patamar inferior. 

Demonstrada a contratação expressa de capitalização mensal de juros, 

cabível a sua cobrança (Súmula n. 93/STJ).” (TJMT, RAC n. 60.262/2010, 

6ª Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.02.2011 – 

negritei) Assim, considerando-se as taxas praticadas nas cédulas 

firmadas entre as partes, no presente caso, entendo que a abusividade, 

foi cabalmente demonstrada, senão vejamos: Cédula de crédito à 

exportação de nº 2615916 Contrato firmado em 07/12/2016 Taxa de juros 

remuneratórios: 1,66% ao mês. 22,44% ao ano. Id 9052486 Cédula de 

crédito à exportação de nº 2617116 Contrato firmado em 21/12/2016 Taxa 

de juros remuneratórios: 1,65% ao mês. 22,49% ao ano. Id 9052501 

Cédula de crédito à exportação de nº 2647017 Contrato firmado em 

16/06/2017 Taxa de juros remuneratórios: 1,66% ao mês. 22,01% ao ano. 

Id 9052528 Cédula de crédito à exportação de nº 2650017 Contrato 

firmado em 30/06/2017 Taxa de juros remuneratórios: 1,54% ao mês. 

20,81% ao ano. Id 9052532 No caso dos autos não foi demonstrado ter 

havido autorização do Conselho Monetário Nacional à prática de juros 

superiores a 12% ao ano. Assim, este é o limite que deve ser respeitado. 

Diante da abusividade configurada, limito os juros remuneratórios nas 

cédulas de crédito à exportação questionadas nos autos (de nº. 2615916, 

2617116, 2647017 e 2650017) ao patamar de 12% ao ano, em cada. Da 

capitalização de juros Em relação à capitalização dos juros, constata-se 

conforme o disposto na Medida Provisória nº 1.963-17, revigorada pela MP 

nº 2.170-36 e ainda vigente por força do artigo 2º da EC nº 32/2001, a 

capitalização com periodicidade inferior a uma ano é plenamente permitida 

desde que expressamente pactuada. Desta forma, quando o contrato for 

posterior à 31/03/2000 e houver expressamente pactuado acerca da 

periodicidade da capitalização dos juros, é possível a sua cobrança em 

período inferior ao anual. Quanto à verificação da contratação da 

capitalização o STJ já consolidou em julgamento de Recurso Especial 

Repetitivo (973.827), que qualquer dos termos utilizados para referenciar 
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a capitalização é capaz de expressar a sua contratação, inclusive o 

simples cálculo aritmético que constate que a taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo da mensal é o suficiente para permitir a sua cobrança. 

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO 

EXECUTIVO. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

ABUSIVIDADE. ORIGEM. COMPARAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. 1. (...) 2. 

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 

22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também 

inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse 

fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução 

dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz 

de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso 

concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as 

operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não 

indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 

1.061.530/RS). 3. No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à 

sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos 

firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 

1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 

(um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim 

considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo 

menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal. 4. Agravo interno não 

provido" (AgInt no AREsp 974.268/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 

19/05/2017- grifou-se). "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM 

REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE, DESDE QUE 

PACTUADA. SÚMULA 93/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...)2. 

Consoante pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, é 

possível, nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, a 

capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, 

como no caso dos autos. Incidência da Súmula 93/STJ. 3. O Tribunal a 

quo, analisando o contrato em questão, verificou a existência de 

pactuação expressa da capitalização mensal dos juros nas referidas 

cédulas de crédito industrial, de modo que é possível a sua incidência no 

presente caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no 

AREsp 974.267/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 08/11/2016, DJe 29/11/2016- grifou-se). No caso, portanto, a 

capitalização de juros pode incidir na forma mensal, porque a taxa anual 

das cédulas de crédito à exportação firmadas é maior que doze vezes a 

taxa mensal pactuada. Assim, mantenho a capitalização na forma 

contratada. Da repetição de indébito Registro que a repetição do indébito é 

consequência lógica da redefinição do débito operada a partir da revisão 

do contrato, embora que se tenha aqui revisado apenas os encargos da 

mora, referente ao período de inadimplência, que não da normalidade 

contratual. Assim, no caso, deve ser deferido. Isso porque limitados os 

juros e afastados os encargos abusivos, na prática, haverá repetição do 

indébito, caso cabalmente demonstrado o pagamento a maior. Assim 

entende a jurisprudência: “REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE 

CRÉDITO. DESCONTO DE DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA 

REVISÃO. A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA 

DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA 

EM NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA 

RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO 

JUDICIAL DE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS A 

LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA ELEVADA, COM 

FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA A 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Eventualmente, comprovados 

pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi 

pago, mas não em dobro e sim na forma simples. Antes da repetição de 

indébito, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. DISPOSITIVO Isso posto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, e, de consequência, determino a revisão das Cédulas de 

Crédito à Exportação de nº 2615916, 2617116, 2647017 e 2650017, 

firmadas entre as partes, nos seguintes parâmetros: 1. Declaro a nulidade 

da venda casada configurada nas aplicações financeiras em CDB – 

Certificados de Depósitos Bancário para cessão fiduciária, vinculadas às 

cédulas aqui discutidas, restituindo-se aos requerentes o valor aplicado 

em cada, devidamente corrigidos 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. 2. No que tange à rentabilidade das aplicações 

financeiras em CDB, tenho que, tendo sido declarada sua nulidade, como 

acima anotado, demonstraram os requerentes não ter sido de seu 

interesse a aquisição dos investimentos, sendo condição para a liberação 

dos recursos, assim, fazendo jus aos rendimentos dos investimentos. 

Assim, é devido aos autores a rentabilidade das aplicações financeiras em 

CDB aqui discutidas. 3. Em sede de agravo de instrumento manejado pelo 

banco, deu provimento o E. Tribunal de Justiça ao pedido, revogando a 

decisão do Juízo a quo que suspendeu a exigibilidade dos títulos em pauta. 

Assim, necessário se faz a baixa da caução formalizada nos autos, dos 

bens imóveis ofertados no mencionado ID 9052593. 4. E para tanto, 

procedam-se as baixas necessárias, oficiando-se o Cartório de Registro 

de Imóveis – 1º Ofício da Comarca de Sinop-MT, determinando-se a baixa 

da averbação constantes dos bens matriculados sob os n. 25.429, n. 

25.430 e 25.431, livro 02. Ressalto que tanto as custas processuais, 

quanto os emolumentos de averbação e para baixa da averbação, 

deverão ser arcadas pelo banco requerido, tendo sido deferidas para 

pagamento ao final da demanda. 5. Limito os juros remuneratórios nas 

cédulas de crédito à exportação questionadas nos autos (de nº. 2615916, 

2617116, 2647017 e 2650017) ao patamar de 12% ao ano. 6. Mantenho a 

capitalização mensal dos juros, nas referidas Cédulas, uma vez que 

devidamente contratada. 7. Julgo improcedente o pedido de ressarcimento 

por danos materiais, uma vez que os mesmos não restaram devidamente 

comprovados. 8. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em 

havendo saldo a favor dos requerentes, 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. 

Condeno o banco requerido 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, de acordo com a regra traçada 

no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. A liquidação de sentença 

deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. Após, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario [1] “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1037956-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADNER RAFAEL DA SILVA SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1037956-97.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Embargos de Terceiros, proposta por Adner Rafael Santos contra 

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda e Bonami Assessoria 

Contábil Ltda. Com a distribuição por dependência aos autos de n. 

1019780-41.2016.8.11.0041, ação de Busca e Apreensão, verifico que 

esta está arquivada definitivamente, pois houve sentença proferida em 

01/08/2017 julgando extinto o feito, pois não havia comprovação da 

constituição em mora do ali requerido, com trânsito em julgado em 

03/05/2018 e arquivamento em seguida. Conforme o disposto no artigo 674 

do CPC, em não sendo parte no processo, quem sofrer constrição ou 

ameaça de constrição sobre os bens que possua ou sobre os quais tenha 

direito incompatível com o ato constritivo, poderá se utilizar dos embargos 

de terceiros. Ocorre que, no presente caso, não existe ação principal, não 

existe sequer ameaça de constrição à bens. Assim, impõe-se o 

reconhecimento da falta de objeto da presente demanda. Ante o exposto, 

julgo e declaro extinto os presentes embargos, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VI do CPC, em face da inexistência de interesse 

processual, de objeto da ação. 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. A/Cuiabá, 07 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008471-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIAS LOPES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008471-86.2017.8.11.0041. SENTENÇA Vistos etc. Banco Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de busca e apreensão, 

em face José Dias Lopes Junior, no entanto, requereu, na petição de Id 

12740193, a desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A 

LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser 

arcadas pela parte autora. Deixo de determinar eventuais baixas de 

restrições, tendo em vista inexistirem ordens emanadas por este Juízo 

neste sentido, realizando as restrições. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de 

novembro 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: 1003484-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALVES DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003484-07.2017.8.11.0041. SENTENÇA Vistos etc. Banco Itaucard S/A 

propôs Ação de busca e apreensão, em face Edson Alves de Jesus, no 

entanto, requereu, na petição de Id 12723393, a desistência do feito. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Deixo 

de determinar eventuais baixas de restrições, tendo em vista inexistirem 

ordens emanadas por este Juízo neste sentido, realizando as restrições. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032405-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT0015904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032405-39.2018.8.11.0041. SENTENÇA Vistos etc. Zita Ribeiro da Silva 

propôs Ação Ordinária, em face Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento, no entanto, requereu a desistência do feito. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Deixo 

de determinar eventuais baixas de restrições, tendo em vista inexistirem 

ordens emanadas por este Juízo neste sentido, realizando as restrições. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020594-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA OAB - MT21300/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020594-19.2017.8.11.0041. Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado entre as partes, constante no Id 15859400, em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada no acordo. 

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará do valor depositado na 

Conta Única, cujo extrato acompanha a presente decisão, em favor da 

requerente, na forma indicada na petição de Id 15997538, com os 

rendimentos creditados no período. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de 

novembro 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: 1001027-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO SPINELLI SILVA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001027-65.2018.8.11.0041. SENTENÇA Vistos etc. Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de busca e apreensão, 

em face Nivaldo Spinelli Silva, no entanto, requereu, na petição de Id 

12584755, a desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A 

LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser 

arcadas pela parte autora. Deixo de determinar eventuais baixas de 

restrições, tendo em vista inexistirem ordens emanadas por este Juízo 

neste sentido, realizando as restrições. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de 

novembro 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: 1002471-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTELA NEVES 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. 

1002471-70.2017 (PJE) Sentença Vistos etc. Banco Itaú Unibanco S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Estela Neves de Arruda, 

no entanto, não comprovou corretamente a mora da requerida. O 

requerente foi Intimado para emendar a inicial, consoante decisão 

constante no Id 5480264, visto que não comprovou a entrega da 

notificação à requerida. No entanto o requerente não o fez, e juntou 

petição e documentos acostados aos autos no Id. 6731831, constando 

protesto da Comarca de São Paulo/SP, entretanto, sabe-se que o protesto 

do título deve ser realizado por cartório situado na comarca de residência 

do devedor, local em que foi realizado o contrato. Novamente intimado, 

conforme decisões de Id 6811746 e de Id 7982392, o requerente não 

sanou a irregularidade. Sobre a notificação pessoal do devedor fiduciário, 

é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação 

de Busca e Apreensão, e, no caso dos autos, verifico que inexiste prova 

de que a notificação do devedor chegou ao seu destino, ou seja, o 

endereço constante no contrato, razão pela qual não pode ser atendida a 

exigência específica do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, qual seja a 

comprovação da mora. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o 

entendimento de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser 

comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita 

por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço 

do domicílio do devedor, constante do contrato, com espeque no 

Decreto-Lei 911/69. Assim, a notificação pessoal do devedor se 

integraliza depois de verificados seus requisitos, ou seja, a comprovação 

da efetiva comunicação a que pretendeu. Neste sentido: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA MORA. 1. A 

comprovação da mora é imprescindível para a ação de busca e apreensão 

de bem alienado fiduciariamente, a teor da súm. 72 da Corte. 2. A 

evidência da expedição da carta registrada não é suficiente para a 

comprovação da mora. 3. Recurso Especial conhecido e provido.” (REsp 

n. 100.688-DF, 3ª Turma, STJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 

julgado em 27.10.1997, DJU de 09.12.1997, p. 64.685). “CIVIL. BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69, ART. 2º, § 

2º E 3º. MORA. NOTIFICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA INTIMAÇÃO PELO 

CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. INDISPENSABILIDADE DA 

DEMONSTRAÇÃO DE RECEBIMENTO POR PARTE DO DEVEDOR. 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. 

PRECEDENTES DO TRIBUNAL E DA SUPREMA CORTE. RECURSO 

PROVIDO. I – Nos termos do enunciado da Sum. 72/STJ, a comprovação 

da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Tem-se por imprescindível, por outro lado, a 

prova de que a notificação expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos 

tenha sido entregue ao devedor. II – O escopo da lei (art. 2º, § 2º e 3º do 

DL 911/69), ao exigir a comprovação documental da mora para o 

aforamento da busca e apreensão, é essencialmente prevenir que o 

alienante venha a ser surpreendido com a subtração repentina dos bens 

dado em garantia sem, antes, inequivocamente cientificado, ter 

oportunidade de, desejando, saldar a dívida” (REsp n. 109.278-RS, 4ª 

Turma, STJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 24.06.1998, 

DJU de 21.09.1998, p. 170) Portanto, considero que a comprovação da 

constituição da mora, exigida pelo Decreto-Lei nº 911/69, não está 

demonstrada, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto 

processual da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 485, IV, 

do CPC. Em consequência, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A 

LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único 

e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, imediatamente, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de 

novembro 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: 1020103-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SADI BONATTO OAB - PR10011 (ADVOGADO(A))

BRUNA BONATTO OAB - PR54585 (ADVOGADO(A))

FERNANDO JOSE BONATTO OAB - PR25698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL SOARES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020103-46.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. BB Leasing S/A – 

Arrendamento Mercantil propôs a presente Ação de Reintegração de 

Posse c/c Perdas e Danos em face de Joel Soares do Nascimento, no 

entanto, apesar de devidamente intimado o requerente, por seu patrono 

via imprensa e pessoalmente, para pagar as custas processuais, decisão 

de ID 3726914, certidão de ID 4588991, juntada de AR de ID 9233719. 

Embora tenha se manifestado o requerente apenas em 29/09/2017, este 

não comprovou o pagamento das custas judiciais, apenas de taxa 

judiciária, em data de 02/09/2015, data anterior à instalação do sistema 

PJe. Em consequência, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE 

sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, incisos III e VI e 

artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Custas 

processuais e custas remanescentes, estas se houver, deverão ser 

arcadas pelo requerente. Não havendo pagamento destas, anotem-se os 

eventuais débitos de custas em nome do devedor. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquive-se o 

presente feito, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 07 de novembro de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034316-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034316-23.2017.8.11.0041. SENTENÇA Vistos etc. Banco Bradesco S/A 

propôs Ação de busca e apreensão, em face Cesar Santana da Silva, no 
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entanto, requereu, na petição de Id 11868018, a desistência do feito. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Deixo 

de determinar eventuais baixas de restrições, tendo em vista inexistirem 

ordens emanadas por este Juízo neste sentido, realizando as restrições. 

Recolha-se imediatamente o mandado expedido. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 07 de novembro 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: 1013052-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA VAZ CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013052-47.2017 (PJE) Sentença Vistos etc. OMNI S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF sob n. 92.228.410/0001-02, com sede nesta Capital, por 

intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Isabela Vaz Campos, 

brasileira, inscrita no CPF sob n. 010.543.231-86, residente e domiciliada 

nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Explicou o requerente 

que firmou com a requerida a Cédula de Crédito Bancário nº 

1.00340.0000253.15, em 23/06/2015, no valor de R$ 10.270,40, que 

deveria ser paga em 48 parcelas de R$ 491,81, vencendo-se a primeira 

em 23/07/2015 e a última em 23/06/2019. Que para garantir o pagamento 

da dívida, a requerida alienou fiduciariamente à Autora o veículo: 

MARCA/MODELO: RENAULT/CLIO SEDAN AUTHENTIQUE 1.0 

16V(HI-POWER)GAS. 4P(BASICO) TIPO:1 ANO:2006 COR: CINZA PLACA: 

ANC1382 CHASSI: 93YLB2R0F6J666114. Que, no entanto, a requerida 

não cumpriu com o pagamento das prestações do contrato, ensejando 

com isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao 

final, a busca e apreensão do bem gravado, além da citação do requerido 

para os termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. 

Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 

12.139,72 (doze mil, cento e trinta e nove reais e setenta e dois centavos. 

A inicial veio instruída com documentos, dentre eles o contrato em que se 

funda o pedido e o instrumento de protesto, pelo qual foi a requerida, 

constituída em mora. Pela decisão de Id. 10751276, deferiu o Juízo a 

liminar de busca e apreensão do veículo, determinando a citação da 

requerida para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme auto 

de busca e apreensão de Id 11771401. Embora devidamente citado, 

conforme certidão de Id 11771417, o requerido permaneceu silente, 

consoante informa a certidão de Id 14678699. Vieram-me os autos 

conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de 

“Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, 

ajuizada por OMNI S/A – Crédito, Financiamento e Investimento contra 

Isabela Vaz Campos, 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. O 

bem foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão de Id 11771401. 

Embora devidamente citado, conforme certidão de Id 11771417, o 

requerido permaneceu silente, consoante informa a certidão de Id 

14678699. Assim, apesar de devidamente citada para os termos da 

presente ação, a requerida deixou transcorrer o prazo de resposta e de 

purgação da mora, 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 NCPC. 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 nem de pedido de purgação da mora. 

Por fim, com a documentação que instrui a inicial, destacando-se a Cédula 

de Crédito Bancário de nº 1.00340.0000253.15, cópia acostada no Id 

6712150 e o instrumento de protesto acostado no Id 6712154, 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, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC 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. 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. 

Intime-se a parte requerente. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2.018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025019-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELITA MARIA RODRIGUES DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025019-89.2017.8.11.0041. Sentença Vistos etc. Cooperativa de Crédito 

de Empresários – SICOOB EMPRESARIAL MT ajuizou Ação Monitória em 

face de Carmelita Maria Rodrigues de Moraes, objetivando o recebimento 

de um crédito no valor de R$ 13.600,13 (treze mil e seiscentos reais e 

treze centavos), representado pela Cédula de Crédito Bancário de nº 

5085-8, no valor de R$ 2.400,00, emitida em 02/03/2012, para pagamento 

em 20/03/2013, cópia constante no Id 9430056. Requereu a expedição do 

competente mandado monitório e, não havendo pagamento, a sua 

conversão em procedimento executivo. Devidamente citada a requerida, 

conforme aviso de recebimento de Id 12237722, esta permaneceu inerte 

consoante certidão de Id 14671047. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

1102c, do Código de Processo Civil, converto o mandado inicial em 

mandado executivo, constituindo de pleno direito o título executivo, no 

valor de R$ 13.600,13 (treze mil e seiscentos reais e treze centavos). 

Condeno a requerida no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios do patrono do autor, que arbitro em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, com fundamento nos itens “I, II, III”, do § 2º, do artigo 82, 

do Código de Processo Civil. Determino o prosseguimento do feito na 

forma prevista no Livro I, Título II, do CPC. P.R.I.C. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Transitada em julgado, intime-se o 

exequente a providenciar a memória atualizada do débito, para 

prosseguimento na forma executiva. Proceda a secretaria às alterações 

necessárias. M/Cuiabá, 07 de novembro 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: 1005299-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA FRANCISCO DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005299-39.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 07.707.650/0001-10, com sede em São 
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Paulo/SP, por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo 

com a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar 

contra João Batista Francisco da Rocha, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 

345.275.591-68, residente e domiciliado nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alega que firmou com o requerido uma cédula de 

crédito bancário n. 280326165, em 25/07/2014, no valor de R$ 16.823,25 

para pagamento em 48 parcelas de R$ 549,83, tendo como garantia a 

alienação fiduciária do seguinte bem: Marca GM, Modelo CORSA SED. 

CLAS. 1.0, Cor PRETA, Ano de Fabricação 2010, Chassi 

9BGSU19F0BB118988, Placa NJU 6175, Renavam 212611186. No entanto, 

o requerido não cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a 

partir de 25/08/2016, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da 

garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, 

além da citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras 

do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à 

causa o valor de R$ 11.619,25 (onze mil, seiscentos e dezenove reais e 

vinte e cinco centavos). A inicial veio instruída com os documentos 

necessários, dentre eles o contrato em que se funda o pedido, e também o 

instrumento de protesto pelo qual foi o requerido constituído em mora. Em 

decisão proferida em ID 6051566 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, conforme documento de ID 

6137692. Regularmente citado (ID 6137581), o requerido pleiteou, após o 

prazo de purga e contestação, a realização de audiência de conciliação. 

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 n. 911/69, ajuizada por Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A contra João Batista Francisco da Rocha, 

acima qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto 

que, apesar de devidamente citado para os termos da presente ação, o 

requerido deixou transcorrer o prazo de resposta, pois em sede de 

contestação apenas pleiteou a designação de audiência de conciliação e a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo assim declaro o 

requerido revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua inércia 

processual, entre os quais a presunção de veracidade dos fatos 

articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil. Extrai-se dos autos o desinteresse do requerido em saldar 

seu débito com o requerente, uma vez que não há nos autos nenhuma 

peça de defesa, nem purgação da mora. Por fim, com a documentação 

que instrui a inicial, destacando-se a Cédula de Crédito Bancário de ID 

5476701 e o instrumento de protesto de ID 4942427, demonstrou o 

requerente satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre 

as partes, bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado, 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, 07 de novembro de 2.018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037782-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEVYN SILVA E SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037782-25.2017.8.11.0041. Sentença Vistos etc. Administradora de 

Consórcio Nacional Honda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob n. 45.441.789/0001-54, com sede em São Caetano do 

Sul/SP, por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo 

com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Kevyn Silva e Souza, 

brasileiro, inscrito no CPF sob n. 044.298.801-07, residente e domiciliado 

nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alegou que firmou 

Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens com taxa prefixada de 

nº 40808.4100.6 em 19/01/2016, tornando-se credor do requerido da 

quantia de R$ 9.506,40 (nove mil quinhentos e seis reais e quarenta 

centavos), devendo ser reembolsado em 50 (cinquenta) prestações. Que 

o contrato foi firmado tendo como garantia a alienação fiduciária do 

seguinte bem: 01 (um) veículo marca HONDA, modelo *FAN160 ESDI, 

chassi n.º 9C2KC2200GR113297, ano de fabricação 2015 e modelo 2016, 

cor VERMELHO, placa NJT6791, renavam 01076455589. No entanto, o 

requerido não cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir 

de 15/11/2016, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da 

garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, 

além da citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras 

do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à 

causa o valor de R$ 5.547,99 (cinco mil quinhentos e quarenta e sete reais 

e noventa e nove centavos). A inicial veio instruída com documentos, 

dentre eles o contrato em que se funda o pedido e a notificação 

extrajudicial, devidamente entregue e assinada pelo requerido, pela qual 

foi o requerido constituído em mora. Pela decisão de Id 11304986 deferiu o 

Juízo a liminar de busca e apreensão do veículo, determinando a citação 

do requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme 

auto de busca e apreensão de Id 11938399. Embora devidamente citado, 

conforme certidão de Id 11938399 o requerido permaneceu silente, 

consoante informa a certidão de Id 14670609. Vieram-me os autos 

conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de 

“Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, 

ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda contra Kevyn 

Silva e Souza, 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. O 

bem foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão de Id 11938399. 

Embora devidamente citado, conforme certidão de Id 11938399 o requerido 

permaneceu silente, consoante informa a certidão de Id 14670609. Assim, 

ressalto que apesar de devidamente citado para os termos da presente 

ação, o requerido deixou transcorrer o prazo de resposta e de purgação 

da mora, sendo assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se 

submeter aos efeitos de sua inércia processual, entre os quais a 

presunção de veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos 

termos do art. 344 do NCPC. Extrai-se dos autos o desinteresse do 

requerido em saldar seu débito com o requerente, uma vez que não há 

nos autos nenhuma peça de defesa nem de pedido de purgação da mora. 

Por fim, com a documentação que instrui a inicial, destacando-se o 

Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto Adjeto de Fiança 

de Id 11159674, demonstrou o requerente satisfatoriamente a 

materialidade da relação contratual entre as partes, bem ainda a 

constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, confirmo a liminar 

concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e 

propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente 

atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Intime-se a 

parte requerente. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2.018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024904-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMARA FERNANDES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024904-34.2018.8.11.0041. SENTENÇA Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de busca e apreensão, em face Vilmara 

Fernandes da Costa, no entanto, requereu, na petição de Id 14692637, a 

desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas 

pela parte autora. Deixo de determinar eventuais baixas de restrições, 

tendo em vista inexistirem ordens emanadas por este Juízo neste sentido, 

realizando as restrições. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro 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: 1035163-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA PEREIRA DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035163-25.2017.8.11.0041. Sentença Vistos etc. Canopus 

Administradora de Consórcios S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 68.318.773/0001-54, com sede nesta Capital, 

por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra Adriana Pereira de Melo, 

brasileira, inscrita no CPF sob n. 632.836.381-87, residente e domiciliado 

nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Explicou a requerente 

que exerce atividade de administradora de consórcios e, nessas 

condições, constituiu o Grupo nº 004016, Cota nº 0061,com prazo de 

duração de grupo em 90 (noventa) meses e cota com 50 (cinquenta) 

meses, onde o Requerido por sua vez, visando à aquisição do bem 

definido na inclusa PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE 

CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL DURÁVEL ,integrou-se como participante do 

grupo já aludido adquirindo através do CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, sendo posteriormente contemplado em 

assembleia geral ordinária do grupo para aquisição do bem objeto de seu 

plano consorcial. Alegou que o requerido integrou os grupos: de nº 

004017, Cota nº 0122; o Grupo nº 004018, Cota nº 0054; e o Grupo nº 

004019, Cota nº 0327. Que em garantia às obrigações assumidas a 

requerida transferiu a alienação fiduciária o seguinte bem: Marca: FIAT 

Chassi: 9BD197134F3193458 Modelo: SIENA TETRAFUL 1.4 Placa: 

MT/NUD 6104 Cor: BRANCA Movido: ETANOL/ GASOLINA Ano Fab.: 2014 

Modelo: 2015, Renavam: 01003971811. Que, no entanto, a requerida não 

cumpriu com o pagamento das prestações dos grupos, vencidas a partir 

da de nº 17/50, vencida em 19/06/2017, ensejando com isso a retomada 

do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e 

apreensão do bem gravado, além da citação do requerido para os termos 

da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Que somando os 

contratos, a requerida se tornou devedora do montante de R$ 28.012,96 

(vinte e oito mil doze reais e noventa e seis centavos). Pugnando pelos 

meios regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 28.012,96 (vinte e 

oito mil doze reais e noventa e seis centavos). A inicial veio instruída com 

documentos, dentre eles o contrato em que se funda o pedido e a 

notificação extrajudicial devidamente entregue, pela qual foi a requerida, 

constituída em mora. Pela decisão de Id. 11404540, deferiu o Juízo a 

liminar de busca e apreensão do veículo, determinando a citação da 

requerida para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme auto 

de busca e apreensão de Id 11478671. Embora devidamente citado, 

conforme certidão de Id 11478506, o requerido permaneceu silente, 

consoante informa a certidão de Id 14654785. Vieram-me os autos 

conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de 

“Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, 

ajuizada por Canopus Administradora de Consórcios S/A contra Adriana 

Pereira de Melo, 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. O 

bem foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão de Id 11478671. 

Embora devidamente citado, conforme certidão de Id 11478506, o 

requerido permaneceu silente, consoante informa a certidão de Id 

14654785. Assim, apesar de devidamente citada para os termos da 

presente ação, a requerida deixou transcorrer o prazo de resposta e de 

purgação da mora, 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 NCPC. 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 nem de pedido de purgação da mora. 

Por fim, com a documentação que instrui a inicial, destacando-se as 

Propostas de Participação em Grupo de Consórcio de Bem Móvel Durável 

de nº 286406, Id 10758924, de nº 286407, Id 10758931, de nº 286408, Id 

10758941, de nº 286726, Id 10758946, 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, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC 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. 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. 

Intime-se a parte requerente. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2.018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023894-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILINDOMAR DE ALMEIDA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023894-86.2017.8.11.0041. Sentença Vistos etc. F. de J. Filo Eireli – ME 

(Premiato Transportes) propôs Ação Revisional de Contrato de 

Empréstimos Bancários C/C Pedido de Tutela Antecipada em face de 

Banco Itaú S/A, pleiteando a revisão de contrato de empréstimo firmado 

entre as partes. Pela decisão de Id 8031400 determinou o Juízo ao 

requerente que emendasse a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, devendo comprovar sua 

incapacidade financeira ou recolher as custas processuais bem como, 

apresentar o contrato em juízo que pretende controverter, indeferindo a 

apresentação deste pelo requerido, sob pena de indeferimento da petição 
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inicial. Apesar de devidamente intimado o requerente, todavia, o mesmo 

permaneceu silente. Diante da inércia do requerente, o Juízo impulsionou 

os autos, conforme certidão de Id 10738635, determinando a intimação 

pessoal do requerente para dar andamento ao feito, conforme aviso de 

recebimento constante do Id 12110834, todavia, o mesmo permaneceu de 

novo inerte. Com fundamento nos artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do 

CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, observo que o requerente 

desconhece o que está a pedir em juízo. A jurisprudência tem assim se 

manifestado com relação aos fatos narrados pelo requerente: PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS APONTADAS COMO 

ABUSIVAS OU NÃO PACTUADAS: CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS 

REMUNERATÓRIOS, TAXA DE JUROS QUE EXCEDE O DOBRO DA TAXA 

LEGAL DE 1%. PEDIDOS FORMULADOS COM FUNDAMENTO NAS 

REGRAS DO CDC, A RESPEITO DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

DOS CONTRATOS DE ADESÃO. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE 

PROCEDENTES. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO FOI JUNTADO 

AOS AUTOS. DECISÃO AMPARADA EM TESE JURIDICA E SEM 

SUBSTRATO PROBATÓRIO NOS AUTOS. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. O CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA 

LIDE É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS 

NA INICIAL. PROCESSO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ART. 267, I DO 

CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISCIPLINADO. 1. É inepta a petição 

inicial de ação revisional de contrato bancário, que não vem acompanhada 

de cópia do contrato revisando. 2. Faltando documento indispensável ao 

ajuizamento da ação (art. 283, CPC), não ocorre a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pelo autor decorrentes daquele 

documento faltante. (TJ-PR - AC: 7565159 PR 0756515-9, Relator: Lauri 

Caetano da Silva, Data de Julgamento: 30/03/2011, 17ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ: 614). Assim, devidamente intimado, o requerente 

permaneceu silente, deixando de dar cumprimento à determinação judicial, 

ensejando assim o indeferimento da inicial. Logo, em virtude do não 

cumprimento da determinação de emenda à inicial, indefiro a petição inicial 

e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 

330, inciso I e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente. 

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. M/Cuiabá, 07 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017248-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F DE J FILO EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING 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: 

1017248-60.2017.8.11.0041. Sentença Vistos etc. F. de J. Filo Eireli – ME 

(Premiato Transportes) propôs Ação Revisional de Contrato de 

Empréstimos Bancários C/C Pedido de Tutela Antecipada em face de 

Banco Itaú S/A, pleiteando a revisão de contrato de empréstimo firmado 

entre as partes. Pela decisão de Id 8031400 determinou o Juízo ao 

requerente que emendasse a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, devendo comprovar sua 

incapacidade financeira ou recolher as custas processuais bem como, 

apresentar o contrato em juízo que pretende controverter, indeferindo a 

apresentação deste pelo requerido, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Apesar de devidamente intimado o requerente, todavia, o mesmo 

permaneceu silente. Diante da inércia do requerente, o Juízo impulsionou 

os autos, conforme certidão de Id 10738635, determinando a intimação 

pessoal do requerente para dar andamento ao feito, conforme aviso de 

recebimento constante do Id 12110834, todavia, o mesmo permaneceu de 

novo inerte. Com fundamento nos artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do 

CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, observo que o requerente 

desconhece o que está a pedir em juízo. A jurisprudência tem assim se 

manifestado com relação aos fatos narrados pelo requerente: PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS APONTADAS COMO 

ABUSIVAS OU NÃO PACTUADAS: CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS 

REMUNERATÓRIOS, TAXA DE JUROS QUE EXCEDE O DOBRO DA TAXA 

LEGAL DE 1%. PEDIDOS FORMULADOS COM FUNDAMENTO NAS 

REGRAS DO CDC, A RESPEITO DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

DOS CONTRATOS DE ADESÃO. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE 

PROCEDENTES. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO FOI JUNTADO 

AOS AUTOS. DECISÃO AMPARADA EM TESE JURIDICA E SEM 

SUBSTRATO PROBATÓRIO NOS AUTOS. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. 

AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. O CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA 

LIDE É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS 

NA INICIAL. PROCESSO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ART. 267, I DO 

CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISCIPLINADO. 1. É inepta a petição 

inicial de ação revisional de contrato bancário, que não vem acompanhada 

de cópia do contrato revisando. 2. Faltando documento indispensável ao 

ajuizamento da ação (art. 283, CPC), não ocorre a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pelo autor decorrentes daquele 

documento faltante. (TJ-PR - AC: 7565159 PR 0756515-9, Relator: Lauri 

Caetano da Silva, Data de Julgamento: 30/03/2011, 17ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ: 614). Assim, devidamente intimado, o requerente 

permaneceu silente, deixando de dar cumprimento à determinação judicial, 

ensejando assim o indeferimento da inicial. Logo, em virtude do não 

cumprimento da determinação de emenda à inicial, indefiro a petição inicial 

e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 

330, inciso I e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente. 

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. M/Cuiabá, 07 de 

novembro 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: 1023894-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILINDOMAR DE ALMEIDA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023894-86.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Chamo o feito à 

ordem e revogo a decisão anteriormente lançada, nesta data, diante de 

seu evidente equívoco. II - MAPFRE Seguros Gerais S/A, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 061.074.175/0001-38, com 

sede em São Paulo/SP, por intermédio de seus advogados, ingressou 

perante este juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão contra 

Hilindomar de Almeida Pinto, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 

037.491.471-08, residente e domiciliado nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alegou que firmou Contrato de Financiamento 

para Aquisição de Bens com taxa prefixada de nº 9070105230 em 

27/01/2017, tornando-se credor do requerido da quantia de R$ 33.520,00 

(trinta e três mil quinhentos e vinte reais), devendo ser reembolsado em 72 

(setenta e duas) prestações. Que o contrato foi firmado tendo como 

garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: 01 (um) veículo marca 

VW, modelo MONTANA LS NACIONAL, chassi n.º 9BGCA80X0DB143593, 

ano de fabricação 2012 e modelo 2013, cor VERMELHA, placa ITN4154, 

renavam 00485851008. No entanto, o requerido não cumpriu com o 

pagamento das prestações vencidas a partir de 17/02/2017, ensejando 

com isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao 

final, a busca e apreensão do bem gravado, além da citação do requerido 

para os termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. 

Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 
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21.203,19 (vinte e um mil duzentos e três reais e dezenove centavos). A 

inicial veio instruída com documentos, dentre eles o contrato em que se 

funda o pedido e a notificação extrajudicial, devidamente entregue e 

assinada pelo requerido, pela qual foi o requerido constituído em mora. 

Pela decisão de Id 10278289 deferiu o Juízo a liminar de busca e 

apreensão do veículo, determinando a citação do requerido para os 

termos da ação. O bem foi apreendido, conforme auto de busca e 

apreensão de Id 10734780. Embora devidamente citado, conforme certidão 

de Id 10734786 o requerido permaneceu silente, consoante informa a 

certidão de Id 14653131. Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e 

Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por MAPFRE 

Seguros Gerais S/A contra Hilindomar de Almeida Pinto, 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. O bem foi apreendido, 

conforme auto de busca e apreensão de Id 10734780. Embora 

devidamente citado, conforme certidão de Id 10734786 o requerido 

permaneceu silente, consoante informa a certidão de Id 14653131. Assim, 

ressalto que apesar de devidamente citado para os termos da presente 

ação, o requerido deixou transcorrer o prazo de resposta e de purgação 

da mora, sendo assim declaro o requerido revel. Por isso, deve se 

submeter aos efeitos de sua inércia processual, entre os quais a 

presunção de veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos 

termos do art. 344 do NCPC. Extrai-se dos autos o desinteresse do 

requerido em saldar seu débito com o requerente, uma vez que não há 

nos autos nenhuma peça de defesa nem de pedido de purgação da mora. 

Por fim, com a documentação que instrui a inicial, destacando-se o 

Contrato de Alienação Fiduciária de Id 9265137, demonstrou o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, confirmo a 

liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a 

posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 

Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem 

ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em 

julgado, para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. 

Intime-se a parte requerente. M/Cuiabá, 07 de novembro 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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027769-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR PROCESSO: 1027769-30.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: JOSÉ NIVALDO DE LIMA Vistos etc. Tendo em visto a 

ocorrência acima narrada, determino a abertura de solicitação ao 

SDM-informática, para identificar as razões desta ocorrência, na 

publicação da intimação do advogado, no DJE. Assim, pra que não ocorra 

prejuízo à defesa, redesigno a presente audiência, para o dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 14:30hs. Intimem-se o advogado constituído, via 

DJE, com o nome completo do profissional. Oficie-se ao juízo deprecante a 

nova data da audiência. Saem os presentes intimados. Celia Regina Vidotti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038337-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARLOS RAVAIOLI OAB - SP291726 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARLOS RAVAIOLI OAB - SP291726 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1038337-08.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

REQUERIDO: EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA Vistos etc. Trata-se de 

carta precatória expedida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mirante 

do Paranapanema/SP, nos autos da ação civil por ato de improbidade 

administrativa n.º 1000680-08.2016.8.26.0357, para a oitiva de uma 

testemunha arrolada pelo requerido. Assim, para o cumprimento do ato, 

designo o dia 06/02/2019, às 15h00min. A intimação da testemunha deverá 

ser formalizada pelo advogado do requerido, cumprindo o disposto no art. 

455, §§, do CPC, sob pena de preclusão. Comunique-se o Juízo 

deprecante. Cientifique-se o representante do Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2018. Celia Regina 

Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1014415-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR OAB - MT15462/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO (EMBARGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - SP176019-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1014415-35.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS 

EIRELI EMBARGADO: FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Tendo 

em vista a natureza desta ação e o disposto nos arts. 9º, 10 e 357, todos 

do Novo Código Civil, que refletem o princípio da colaboração das partes, 

instituído pela nova sistemática processual civil, intimem-se as partes para, 

no prazo sucessivo de dez (10) dias, primeiramente ao embargante, 

manifestarem se concordam com o julgamento do processo no estado em 

que se encontra, ou se pretendem produzir provas. Se houver intenção de 

remeter o feito à fase instrutória, determino que as partes, no mesmo 

prazo acima, indiquem precisamente as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência e adequação ao fato que se pretende com ela 

provar, bem como indicar quais as questões de direito ainda 

controvertidas e relevantes (art. 357, II e IV, ambos do CPC). Havendo 

manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos. Às 

providências. Cuiabá/MT, 07 de novembro de 2018. Celia Regina Vidotti 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 747629 Nr: 44882-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PINTO DA SILVA, WLAMIR BENEDITO 

SOARES, MURILO DE SANT'ANA BARROS, DIOGE FARIA SODRE, 

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, JAIRO CALAMIR DA CRUZ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT, BRENO MENDES TAQUES - OAB:15.025/MT, CARLOS 

EDUARDO P. BRAGA - OAB:12.572/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, FLAVIA 

CAROLINE TAQUES FERREIRA - OAB:9131, FLAVIO ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 13.355, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, JOILSON 

RUAS DO NASCIMENTO - OAB:18.869/MT, JOILSON RUAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18869, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8.578, Larissa Hernandes Zanetti - OAB:13360/MT, 

LEONAN ROBERTO DE FRANÇA PINTO - OAB:14.607/MT, REGINA CELI 

SILVA PEREIRA - OAB:6589/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos etc.

Analisando os autos e o Sistema Apolo, verifico que os mandados de 

intimação das testemunhas faltantes foram expedidos e enviados à 

Central de Mandados sem tempo hábil para o devido cumprimento com a 

antecedência mínima necessária. Os mandados aportaram na central no 

dia 30 e foram distribuídos aos oficiais de justiça apenas no dia 31 de 

outubro de 2018.

Considerando que hoje, dia 05/11/2018, é o primeiro dia útil subsequente à 

data de distribuição dos mandados aos Oficiais de Justiça, a audiência de 

instrução e julgamento designada para amanhã, 06/11/2018, às 14h30min, 

resta prejudicada, por falta de tempo hábil para a intimação e para 

comparecimento das testemunhas, a teor do disposto no art. 218, §2º, do 

CPC.

 Dessa forma, redesigno a audiência instrutória para o dia 07/02/2019, às 

14h30min.

 Intimem-se todos, com as advertências legais, observando-se que os 

mandados devem ser encaminhados à Central com antecedência de trinta 

(30) dias (art. 655, III, “c”, CNGCGJ), bem como o disposto nos arts. 180, 

caput e 186, §1º, ambos do CPC.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038896-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - SP138065 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1038896-62.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE CARLOS DE BRITO 

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA Vistos etc. Trata-se de 

“... Ação Ordinária, com pedidos de assistência judiciária gratuita e de 

prioridade processual” (SIC) ajuizada por José Carlos de Brito 

representado neste ato por Leodita de Arruda Moraes em face da 

Prefeitura Municipal de Cuiabá objetivando que seja reconhecido e 

declarado “...o direito do Autor ao recálculo dos vencimentos\proventos, a 

partir de março de 1994, nos termos da legislação aplicável à espécie (MP 

434, 457\94 e Lei Federal n-8.880\94), com repercussões posteriores, 

apostilando-se o respectivo título; b)Condenar a Ré no pagamento das 

diferenças de vencimentos e\ou proventos decorrentes da correta 

conversão pleiteada no pedido anterior, respeitada a prescrição 

qüinqüenal (artigo 3º do Decreto n- 20.910\32 e Súmula n- 85 do egrégio 

Superior Tribunal de Justiça), inclusive em decorrência da repercussão em 

aumentos posteriores, porque feitos sobre base diminuída, com correção 

monetária a partir da data em que cada parcela deveria ter sido creditada 

(caput do artigo 395 do atual Código Civil e artigos da Constituição) sem 

qualquer compensação, e acrescidas dos juros de mora legais e 

atualização monetária” (SIC – id. 16388575). A parte autora acostou 

manifestação postulando pela redistribuição da presente demanda para 

uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca (SIC - 

id. 16390184) É o relato do necessário. Decido. Verifico dos autos que a 

presente ação foi distribuída equivocadamente para este Juízo, inclusive, 

a própria petição inicial está endereçada para o Juízo da Fazenda Pública. 

Nesse contexto, diante da incompetência absoluta deste Juízo, remeta-se 

o feito a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital. Proceda-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 7 de novembro de 2018. 

(assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038820-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARLOS RAVAIOLI OAB - SP291726 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1038820-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO REQUERIDO: EDUARDO QUESADA 

PIAZZALUNGA Vistos etc. Trata-se de carta precatória oriunda da 

Comarca de Mirante do Paranapanema - SP, objetivando a inquirição da 

testemunha de defesa Camila Fernandes Rocha. Verifico dos autos, que 

não consta comprovante da guia de pagamento do preparo ou informação 

de que o réu Eduardo Quesada Piazzalunga é beneficiário de justiça 

gratuita (art. 389, §1º e §2º, da CNGC). Desta forma, oficie-se ao Juízo 

deprecante, solicitando informações acerca do pagamento do preparo ou 

se o réu Eduardo Quesada Piazzalunga é beneficiário da gratuidade da 

justiça, servindo a presente como ofício, para tanto, determino que os 

autos permaneçam na secretaria da vara, pelo prazo de 10 (dez) dias, 

aguardando resposta do Juízo deprecante. Colacionadas aos autos as 

informações, retornem-me conclusos para designação de audiência para 

inquirição da testemunha de defesa Camila Fernandes Rocha. Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se e devolvam-se os autos ao r. Juízo 

deprecante com as nossas homenagens, nos termos do art. 389, §2º, da 

CNGC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 7 de 

novembro de 2018. (assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi 

Júnior Juiz de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001548-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIA FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINO JOSE DA CRUZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 3 vezes com 

intervalo de 10 dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ 

NELIAN PROCESSO n. 1001548-10.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$954.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] POLO ATIVO: DIONISIA FERREIRA DA 

CRUZ POLO PASSIVO: LINO JOSE DA CRUZ INTIMANDO(A): TERCEIROS E 

INTERESSADOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E 

INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita. SENTENÇA: "Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, 

proposta por Dionísia Ferreira da Cruz, em face de Lino José da Cruz, 

devidamente qualificados na inicial. Esclareceu a parte autora que, o 

curatelando apresenta quadro de “demência não especificada” (CID 10 

F03), o que o impossibilita à prática dos atos da vida civil, sendo que, se 

encontra hoje sobre os cuidados da autora, sua filha. A ação foi recebida, 
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por meio da decisão de id. 11552168, que deferiu a gratuidade processual 

postulada, nomeou a autora, curadora provisória do curatelando e 

determinou sua citação. Na mesma oportunidade, foram determinadas 

diligências, a fim de verificar se o curatelando possuía condições, para se 

apresentar em Juízo, bem como, a expedição de ofício ao INSS, para 

informação quanto à eventual auxílio previdenciário e a realização de 

estudo social. Relatório de estudo social, consta do id. 12501400. O INSS 

informou que o requerido recebe benefício previdenciário – id. 12765966. 

O curatelando foi regularmente citado, contudo, deixou decorrer in albis o 

prazo para se manifestar nos autos, conforme se observa dos ids. 

13063722 e 13421520. Nomeado-lhe curador especial, a contestação por 

negativa geral constada do id. 14479212. Instado a se manifestar, o ilustre 

Ministério Público se pronunciou no sentido de que fosse tornada definitiva 

a decisão que nomeou a autora curadora do requerido, promovendo-se a 

transcrição da sentença no registro das pessoas naturais – id. 15171457. 

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. A condição pessoal do 

curatelando está amplamente demonstrada nos autos, inclusive por meio 

de laudo médico, que atesta o quadro apresentado – id. 11499446. 

Ademais, por meio do estudo social realizado, foi possível confirmar in 

loco os fatos – id. 12504100, ao que se vislumbrou que o curatelando se 

apresenta muito fragilizado até mesmo em decorrência da própria idade, 

está cego e possui os membros muito fracos. Entrevistado, o curatelando 

respondeu: “este verbalizou seu nome completo, sua idade (75 anos) 

afirmando que é aposentado e que sua filha, ora requerente é quem 

administra este valor em prol de suas necessidades “é ela quem sempre 

faz tudo para mim”. (sic) Tem problemas de visão (só enxerga vultos, 

manchas brancas) e sente muitas tonturas “zonzo”; não consegue andar 

sozinho, tem medo de cair. (sic) Sente-se fragilizado e quase não anda, 

somente apoiado em terceiros e com muita dificuldade. Reside em 

companhia da filha Dionísia, mas as vezes passa alguns dias no sítio onde 

residia antes de ficar doente. Possui companheira, mas ela não gosta de 

ficar na casa de sua filha, e ainda não pode contar com ela, pois ela 

também tem problemas, não sabe resolver nada, tudo é sua filha quem 

resolve para ele. (...) Está de pleno acordo que sua filha Dionísia seja sua 

Curadora, já que não tem mais condição de saúde para realizar as suas 

atividades de vida diária e seus compromissos. “O requerido verbalizou 

esses fatos com dificuldade na fala, sendo necessária a presença da filha 

para explicar o que ele estava dizendo”. (sic)”. Verifica-se que, embora o 

curatelando tenha uma companheira, a mesma reside em companhia de 

sua filha, num sítio, e que apresenta problemas que a impedem ao 

exercício da curatela do companheiro, tendo sido constatado no estudo 

que “Vale ressaltar que o requerido possui uma companheira, mas esta é 

pessoa muito simples e humilde (aparentando certo comprometimento 

mental), talvez por isso, sem interesse ou condição de representa-lo, 

deixando assim; esse encargo para a requerente; até mesmo porque é 

pessoa de sua inteira confiança, já que vem representando-o de fato há 

anos”. Como se observa, a curatela é medida necessária neste momento 

da vida do curatelando, estando sua filha, apto 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 Lino José da Cruz, nomeando, 

como sua curadora Dionísia Ferreira da Cruz, tornando definitiva a decisão 

provisória, para que a autora 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, 18 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian 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, DEBORA VIEGAS DA SILVA, digitei. 

CUIABÁ, 9 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Katiúscia 

Marcelino Correia 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: 1035471-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA FERREIRA CHRISTONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUE CHRISTONI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 3 vezes com 

intervalo de 10 dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ 

NELIAN PROCESSO n. 1035471-61.2017.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] POLO ATIVO: LAURINDA FERREIRA 

CHRISTONI POLO PASSIVO: THIAGO HENRIQUE CHRISTONI 

INTIMANDO(A): TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DE TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida 

nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: "Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Curatela, proposta por Laurinda Ferreira Christoni, em face de Thiago 

Henrique Christoni, devidamente qualificados na inicial. Esclareceu a parte 

autora que, o curatelando é portando de Esquizofrenia Paranóide (CID 10 

F20.0), conforme laudo médico de id. 10812378, o que o impossibilita à 

prática dos atos da vida civil. A ação foi recebida, por meio da decisão de 

id. 10826463, que deferiu a gratuidade processual postulada, nomeou a 

autora, curadora provisória do curatelando e determinou sua citação. Na 

mesma oportunidade, foram determinadas diligências, a fim de verificar se 

o curatelando possuía condições, para se apresentar em Juízo, bem 

como, a expedição de ofício ao INSS, para informação quanto à eventual 

auxílio previdenciário e a realização de estudo social. Relatório de estudo 

social, consta do id. 11934245. O curatelando foi regularmente citado, na 

pessoa da sua curadora, decorrendo in albis o prazo fixado para 
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manifestação, conforme se observa dos ids. 12382330 e 12956445. 

Nomeado-lhe curador especial, a contestação por negativa geral foi 

apresentada e consta do id. 13989875. Instado a se manifestar, o ilustre 

Ministério Público se pronunciou no sentido de que fosse tornada definitiva 

a decisão que nomeou a autora curadora do requerido, promovendo-se a 

transcrição da sentença no registro das pessoas naturais – id. 14722327. 

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. A condição pessoal do 

curatelando está amplamente demonstrada nos autos, inclusive por meio 

de laudo médico, que atesta o quadro de Esquizofrenia Paranóide 

apresentado – id. 10812378. Restou demonstrado que, embora tivesse 

uma vida “normal” até determinada altura de sua vida, o curatelando 

passou a apresentar comportamento psicótico e agressivo. Por meio do 

estudo social realizado, foi possível confirmar in loco os fatos – id. 

11934245, ao que se vislumbrou que o curatelando “é um rapaz jovem 27 

anos, funcionário público (Tribunal de Justiça), onde exerce o cargo de 

oficial de justiça, mas em decorrência do estado de saúde que ora 

apresenta encontra-se afastado do serviço (licença médica). 

Demonstrou-se apático frente a sua condição de vida, extremamente 

quieto, com fala baixa “monossilábica”, com grande demora de raciocínio e 

verbalização do que lhe é indagado. Anda devagar e com dificuldade 

(equilíbrio) demonstrando pouca compreensão dos fatos que o rodeiam, 

uma vez que não soube mencionar sai idade, data de nascimento, cargo 

que exerce transparecendo ainda confuso em seus pensamento. Possui 

boa aparência, mas mostrou-se cabisbaixo, triste, muito “apegado” e 

dependente de sua genitora para tudo transparecendo que ela é seu 

“porto “seguro”, neste momento que ora vivencia.” Como se observa, a 

curatela é medida necessária neste momento da vida do curatelando, pois 

neste momento de sua vida, não se encontra apto ao exercício dos atos 

da vida civil, estando sua genitora, apta ao exercício do encargo, 

demonstrando “extrema dedicação e amor” para com o mesmo – id. 

11934245. 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 Thiago Henrique 

Christoni, nomeando, como sua curadora Laurinda Ferreira Christoni, 

tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora 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, 18 de setembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 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, DEBORA 

VIEGAS DA SILVA, digitei. CUIABÁ, 9 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1036344-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE THEODORO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MERCE FERNANDES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 3 vezes com 

intervalo de 10 dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ 

NELIAN PROCESSO n. 1036344-61.2017.8.11.0041 Valor da causa: 

$937.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] POLO ATIVO: SILVESTRE 

THEODORO FERNANDES POLO PASSIVO: MARIA MERCE FERNANDES 

INTIMANDO(A): TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DE TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida 

nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: "Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Curatela, proposta por Silvestre Theodoro Fernandes, em face de Maria 

Merce Fernandes, devidamente qualificados na inicial. Esclareceu a parte 

autora que, a curatelanda conta hoje com sessenta e dois anos de idade, 

mas desde o nascimento é portadora de retardo mental – CID F79, 

conforme laudo médico de id. 10929989, o que a impossibilita à prática dos 

atos da vida civil. Informou que, a curatelando era cuidada por seu genitor, 

Marcelino da Crus Fernandes, que veio à óbito em 10/11/2017 – id. 

10929989, razão pela qual se faz necessária a regularização de sua 

representação. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 10935425, 

que deferiu a gratuidade processual postulada, nomeou o autor, curador 

provisório da curatelanda e determinou sua citação. Na mesma 

oportunidade, foram determinadas diligências, a fim de verificar se a 

curatelanda possuía condições, para se apresentar em juízo, bem como, a 

expedição de ofício ao INSS, para informação quanto à eventual auxílio 

previdenciário e a realização de estudo social. A curatelanda foi 

regularmente citada, na pessoa de seu curador, decorrendo in albis o 

prazo fixado para manifestação, conforme se observa dos ids. 11373188 

e 13118747. Relatório de estudo social, consta do id. 12064515. O INSS 

informou que a curatelanda percebe benefício previdenciário - id. 

12763685. Nomeado-lhe curador especial, a contestação por negativa 

geral foi apresentada e consta do id. 14227470. Instado a se manifestar, o 

ilustre Ministério Público se pronunciou no sentido de que fosse tornada 

definitiva a decisão que nomeou a autora curadora do requerido, 

promovendo-se a transcrição da sentença no registro das pessoas 

naturais – id. 14748299. 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), 
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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. A condição 

pessoal da curatelanda está amplamente demonstrada nos autos, 

inclusive por meio de laudo médico, que atesta ser a mesma deficiente 

mental, desde o nascimento (CID F79) - id. 10929989. Por meio do estudo 

social realizado, foi possível confirmar in loco os fatos – id. 12064515, ao 

que se constatou que “a requerida possui 62 anos e aparenta problemas 

de saúde conforme atestado médico nos autos (portadora de infecção 

congênita, retardo mental, distúrbios de audição e fala...). Apresenta 

grande dificuldade na fala restando prejudicada em parte a sua 

comunicação, bem como; a audição. Consegue andar, mas possui 

sequelas (pés tortos), às vezes se mostra lúcida, outras não (disse ter 

vinte e cinco anos)”. Ademais, a curatelanda afirmou que o autor 

dispensa-lhe todos os cuidados e supre-lhe as necessidades materiais. 

Como se observa, a curatela é medida necessária à curatelanda, já que, 

em decorrência da deficiência mental congênita, é impossibilitada ao 

exercício dos atos da vida civil, estando seu irmão, apto 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 Maria Merce Fernandes, 

nomeando, como seu curador Silvestre Theodoro Fernandes, tornando 

definitiva a decisão provisória, para que a autora 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, 18 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian 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, DEBORA VIEGAS DA SILVA, digitei. 

CUIABÁ, 9 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Katiúscia 

Marcelino Correia 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1025786-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARINA AUXILIADORA DE PINHO CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 3 vezes com 

intervalo de 10 dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ 

NELIAN PROCESSO n. 1025786-30.2017.8.11.0041 Valor da causa: 

$937.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] POLO ATIVO: NAZARINA 

AUXILIADORA DE PINHO CAMPOS POLO PASSIVO: PAULO CESAR DE 

CAMPOS INTIMANDO(A): TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: "Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela, proposta por Nazarina Auxiliadora de Pinho Campos, 

em face de Paulo Cézar de Campos, devidamente qualificados na inicial. 

Esclareceu a parte autora que, o curatelando possui retardo mental, desde 

o nascimento – CID G 09 e F 71, conforme laudo médico de id. 95311839, o 

que o impossibilita à prática dos atos da vida civil. A ação foi recebida, por 

meio da decisão de id. 9542677, que deferiu a gratuidade processual 

postulada, nomeou a autora, curadora provisória do curatelando e 

determinou sua citação. Na mesma oportunidade, foram determinadas 

diligências, a fim de verificar se a curatelando possuía condições, para se 

apresentar em juízo, bem como, a expedição de ofício ao INSS, para 

informação quanto à eventual auxílio previdenciário e a realização de 

estudo social. Em cumprimento do mandado de citação, constatou-se que 

o curatelando não dispõe de higidez mental para o recebimento da 

comunicação, pelo que foi citado na pessoa de sua curadora provisória, 

conforme certificado no id. 10110194. Relatório de estudo social, consta 

do id. 10713541. O INSS informou que o curatelando percebe benefício 

previdenciário - id. 10852680. Em face do decurso do prazo concedido ao 

curatelando para impugnação, foi-lhe nomeado curador especial, que 

apresentou contestação no id. 14294862. Instado a se manifestar, o ilustre 

Ministério Público se pronunciou no sentido de que fosse tornada definitiva 

a decisão que nomeou a autora curadora do requerido, promovendo-se a 

transcrição da sentença no registro das pessoas naturais – id. 14810532. 

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. A condição pessoal do 

curatelando está amplamente demonstrada nos autos, inclusive por meio 

de laudo médico, que atesta que o mesmo é deficiente mental, desde o 

nascimento (CID G 09 e F 71) - id. 95311839, o que o impossibilita ao 

exercício dos atos da vida civil, já que indiferente ao mundo que o acerca. 

Por meio do estudo social realizado, foi possível confirmar in loco os fatos 

– id. 10713541, e conforme consignado no lado “O Sr. Paulo César de 

Campos, 30 anos se encontrava na residência na data da visita domiciliar. 

No momento aparentemente se encontrava com as suas necessidades 

básicas atendidas e não expressou nenhuma reação”. Como se observa, 

a curatela é medida necessária ao curatelando, que não dispõe de higidez 

mental e física para exercer, por si só, os atos da vida civil, em 

decorrência da deficiência a que submetido, estando sua genitora, apta ao 

exercício do encargo, sendo quem, efetivamente, presta-lhe os cuidados 
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necessários. 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 Paulo Cézar de 

Campos, nomeando, como sua curadora Nazarina Auxiliadora de Pinho 

Campos, tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora 

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, 19 de setembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 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, DEBORA 

VIEGAS DA SILVA, digitei. CUIABÁ, 9 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia 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-496 GUARDA

Processo Número: 1019502-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO MARCIO LOUREIRO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELEM DE ARRUDA GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1019502-69.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SAULO MARCIO LOUREIRO 

MARTINS REQUERIDO: MICHELEM DE ARRUDA GOMES Vistos etc. Tendo 

em vista que conforme o calendário forense não haverá expediente no dia 

01.11.2018, redesigno a referida solenidade para o próximo dia 04 de 

dezembro de 2018, às 13:30 horas. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002887-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MATEUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYSLAN SANTOS DE MORAES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002887-04.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LETICIA MATEUS DOS SANTOS 

RÉU: AYSLAN SANTOS DE MORAES Vistos etc. Em face da mitigação dos 

efeitos da revelia, intime-se a parte autora, para que se manifeste quanto 

a petição de id. 16239164, em 05 (cinco) dias. Na sequência, colha-se o 

pronunciamento do digno Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1027573-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROCHA ALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GOMES DE CARVALHO (REQUERIDO)

ELIANE APARECIDA GOMES CARVALHO (REQUERIDO)

SIDNEY GOMES CARVALHO (REQUERIDO)

IONETE DORCELINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

RENATA SANTOS CARVALHO (REQUERIDO)

P. H. S. C. (REQUERIDO)

P. H. S. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ OAB - MT0014356A (ADVOGADO(A))

ITAMAR COSTA DA SILVA OAB - GO15713 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, por meio do seu Advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar aos autos cópia da certidão de casamento, para posterior 

expedição do mandado de averbação. CUIABÁ, 7 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1025655-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DA GRACA AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ DE AMORIM (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA 

REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN PROCESSO n. 

1025655-55.2017.8.11.0041 Valor da causa: $937.00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: NEIDE DA GRACA 

AMORIM Endereço: RUA G, 90, LOTE 10, QDA 16, JARDIM PRIMEIRO DE 

MARÇO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-616 POLO PASSIVO: SILVIO LUIZ DE 

AMORIM Endereço: Lugar incerto e não sabido FINALIDADE: efetuar a 

citação do polo passivo, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto 
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e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 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: Neide da Graça Amorim 

propôs a presente ação de Divórcio Litigioso em face de SILVIO LUIZ DE 

AMORIM, requerendo o julgamento procedente da presente ação, 

decretando o divórcio do casal, com a alteração do nome da cônjuge 

virago, voltando a usar o nome de solteira. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos 

etc. Ante à impossibilidade de citação/intimação do demandado, defiro o 

pedido de citação, conforme pleiteado, pelo prazo de 20 (vinte) dias. 

Transcorrido o prazo determinado, sem manifestação da parte ré, 

remetam-se os autos à nobre Defensora Pública, Dra Gislaine Figueira 

Desto para seu pronunciamento, na condição de curadora especial. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito OBSERVAÇÕES: Em 

caso de revelia será nomeado curador especial, nos termos do artigo 257, 

IV do CPC. 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, MATHEUS 

VINICIUS MIRANDA, digitei. CUIABÁ, 9 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia 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.

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029054-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE CHAGAS BARBOSA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA CRUZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA REGINA 

GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN PROCESSO n. 

1029054-92.2017.8.11.0041 Valor da causa: $937.00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: VALDILENE 

CHAGAS BARBOSA DA CRUZ Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, s/n, lote 

05, qda 17, SERRA DOURADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-209 POLO 

PASSIVO: LUIZ CARLOS DA CRUZ Endereço: Lugar incerto e não sabido 

FINALIDADE: efetuar a citação do polo passivo, 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 (quinze) 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: 

Valdilene Chagas Barbosa da Cruz propôs a presente ação de Divórcio 

Litigioso contra Luiz Carlos da Cruz, requerendo o julgamento procedente 

da presente ação, com a decretação do divórcio do casal. DESPACHO/ 

DECISÃO: Vistos etc. Ante às informações do id.13396899, determino que 

se promovam buscas, por meio dos Sistemas conveniados, visando a 

obtenção do endereço do devedor LUIZ CARLOS DA CRUZ, filho de Luiz 

Francisco da Cruz e Maricelia Ferreira de Souza, nascimento: 16.12.1983. 

Caso a busca reste positiva, CITE-SE a parte requerida, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias apresente contestação, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Frustradas 

as buscas acima mencionadas, defiro o pedido de citação, conforme 

pleiteado, pelo prazo de 20 (vinte) dias. Faça constar do edital, a 

advertência contida no inciso IV do art. 257 do CPC. Transcorrido o prazo 

determinado, sem manifestação da parte ré, remetam-se os autos à culta 

Defensora Pública, Drª Gislaine Figueira Desto que, ora nomeio como 

curadora especial do requerido, conforme disciplina o art. 72 do CPC. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de junho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez NelianJuíza de Direito OBSERVAÇÕES: Em 

caso de revelia será nomeado curador especial, nos termos do artigo 257, 

IV do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS 

VINICIUS MIRANDA, digitei. CUIABÁ, 10 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia 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.

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028742-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ANA DO NASCIMENTO VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS NERI DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA REGINA 

GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN PROCESSO n. 

1028742-82.2018.8.11.0041 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCA 

ANA DO NASCIMENTO VIANA Endereço: AVENIDA TORRES, 235, JARDIM 

1º MARÇO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 POLO PASSIVO: Nome: LUIS 

NERI DA SILVA Endereço: Lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: 

efetuar a citação do polo passivo, 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 (quinze) dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicia. RESUMO DA INICIAL: 
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Francisca Ana do Nascimento Viana propôs ação de Divórcio Litigioso 

contra Luis Neri da Silva, requerendo o julgamento procedente da presente 

ação, com a decretação do divórcio do casal, e alteração do nome da 

cônjuge virago, voltando a usar o nome de solteira. DESPACHO/ DECISÃO: 

Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98, do 

CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de 

Ação de Divórcio Litigioso, proposta por Francisca Ana Viana da Silva, em 

face de Luís Neri da Silva, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Indefiro, por ora o pedido, de realização da citação do requerido por edital. 

Sabe-se que, a citação por edital é medida excepcional, sendo esta 

alternativa utilizada tão somente, após esgotadas as possibilidades de 

localização da parte requerida. Diante do exposto, promova-se pesquisa, 

junto aos Sistemas conveniados, visando obter informações, em relação 

ao endereço do Luís Neri da Silva, CPF não informado, filiação: Antônio 

Alves da Silva e Celina Neri da Silva. Os autos permanecerão em gabinete, 

até que, a informação do endereço do requerido, seja informada a este 

Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). 

Frustradas as buscas acima mencionadas, defiro o pedido de citação, 

conforme pleiteado, pelo prazo de 20 (vinte) dias. Cite-se, mediante as 

cautelas e advertências legais. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de setembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito Assinado. OBSERVAÇÕES: Em caso de revelia será nomeado 

curador especial, nos termos do artigo 257, IV do CPC. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS VINICIUS MIRANDA, 

digitei. CUIABÁ, 10 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Katiúscia 

Marcelino Correia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010032-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH CRISTINA JANUARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIDA MAHFOUZ (RÉU)

SEBASTIAO DO NASCIMENTO (RÉU)

ANA MARIA JANUARIO (RÉU)

JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO (RÉU)

MANOEL BENEDITO JANUARIO (RÉU)

ANICI MARIANO DO NASCIMENTO FRANCA (RÉU)

LUCINEI JANUARIO DE ARAGAO (RÉU)

FRANCISCO DO NASCIMENTO (RÉU)

SANDRA MARIA JANUARIO (RÉU)

BENEDITA DO NASCIMENTO (RÉU)

KASSIA MAHFOUZ (RÉU)

MARIA DO NASCIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOHAMED ALI HAMMOUD OAB - MT11184/O (ADVOGADO(A))

SAMIR HAMMOUD OAB - MT5265/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1010032-48.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): DEBORAH CRISTINA JANUARIO RÉU: NADIDA MAHFOUZ, 

KASSIA MAHFOUZ, ANICI MARIANO DO NASCIMENTO FRANCA, 

BENEDITA DO NASCIMENTO, SEBASTIAO DO NASCIMENTO, MARIA DO 

NASCIMENTO, LUCINEI JANUARIO DE ARAGAO, FRANCISCO DO 

NASCIMENTO, ANA MARIA JANUARIO, JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, 

SANDRA MARIA JANUARIO, MANOEL BENEDITO JANUARIO Vistos etc. 

Indefiro os quesitos apresentados no id.15302273, tendo em vista que, a 

pericia à ser realizada tem por objetivo a analise de vínculo biológico da 

autora, com relação ao falecido e, não das requeridas. Assim, mantenho 

os quesitos da decisão do id.14976060. Outrossim, INTIMEM-SE as 

requeridas Nadida e Kassia, por meio do culto advogado, para que, tragam 

aos autos, em 05 (cinco) dias, cópia de seus documentos pessoais que, 

estão sendo solicitados pelo Laboratório Biogenetics, para a conclusão da 

perícia. Com a vinda dos documentos, remeta-se ao Laboratório, conforme 

solicitado. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018. Luis Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1013742-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO NAZARENO FILHO (REQUERENTE)

MARIA NATIVIDADE NAZARENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO NAZARENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1013742-42.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA NATIVIDADE NAZARENO, JOAO BOSCO 

NAZARENO FILHO REQUERIDO: JOAO BOSCO NAZARENO Vistos etc. 

Converto o julgamento em diligência, diante da ausência de documentos 

essenciais à análise do pedido. Intime-se o inventariante, para que junte 

aos autos a cópia da certidão atualizada de casamento do de cujus e das 

matrículas atualizadas dos imóveis e registros dos veículos que integram o 

acervo hereditário, a fim de que se especifique quais os direitos a ser 

transmitidos, assim como, a certidão de inexistência de testamento, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados, em 

10 (dez) dias. Na sequência, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010981-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. S. D. S. (REQUERENTE)

C. V. D. S. S. (REQUERENTE)

ANGELICA YARA SIQUEIRA (REQUERENTE)

C. V. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA YARA SIQUEIRA OAB - MT23240/O (ADVOGADO(A))

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL ALVES DE SOUSA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1010981-38.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANGELICA YARA SIQUEIRA, CAUA VINICIUS SIQUEIRA DE 

SOUSA, CAIC VINICIUS DE SOUSA SIQUEIRA, CARION VINICIUS SIQUEIRA 

DE SOUSA INVENTARIADO: ELIEL ALVES DE SOUSA Vistos etc. Em 

atenção ao pedido do id.15681940 e, em consonância com o parecer do 

digno Ministério Público (id.16277258), determino a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ JUDICIAL, em favor da inventariante, a fim de que, esta possa 

negociar à troca/venda do veículo Hyundai/ Creta, placa: NUC-1715, 

mediante prestação de contas nos autos, em 30 (trinta) dias, após a 

realização do ato. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de 

novembro de 2018. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022754-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. P. M. (AUTOR(A))

I. V. P. M. (AUTOR(A))

GISLAINE ANDREIA PALARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS GUERINO MELHORANCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON SOARES SENA OAB - MT7038/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1022754-51.2016.8.11.0041. 

AUTOR(A): ISABELLA VITORIA PALARO MELHORANCA, MARIA 

EDUARDA PALARO MELHORANCA, GISLAINE ANDREIA PALARO RÉU: 

MARCUS VINICIUS GUERINO MELHORANCA Vistos etc. Trata-se de 

Execução de Alimentos, proposta por Isabella Vitória Palaro Melhorança e 

Maria Eduarda Palaro Melhorança, representadas por Gislaine Andreia 

Palaro, em face de Marcus Vinícius Guerino Melhorança, devidamente 

qualificados nos autos. A inicial foi recebida, por força da decisão de id. 

4495739, que concedeu a gratuidade processual e determinou a citação 

do requerido. Citado – id. 8198627, o requerido deixou decorrer in albis o 

prazo fixado para pagamento, razão pela qual, foi-lhe decretada a prisão 

civil, nos termos da decisão de id. 11076130. As partes, juntamente com 

Elza de Assis Melhorança, avó paterna das infantes, realizaram acordo 

extrajudicial - id. 15425615, quanto aos valores em atraso e quanto ao 

valor da pensão alimentar devida, os quais serão descontados, 

diretamente, em folha de pagamento, nos termos pactuados. Instado a se 

manifestar, o zeloso Ministério Público se pronunciou favoravelmente à 

homologação do acordo, após a regularização processual da avó paterna, 

o que foi realizado no id. 16176931. Diante do exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, o acordo realizado 

entre as partes, constante do id. 15425615, com fundamento no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais. Expeça-se ofício a SEGES, para que passe a 

efetuar os descontos dos alimentos, no percentual ajustado, que substitui 

o valor anteriormente descontado, assim como, para que realize o 

desconto das parcelas do débito alimentar em atraso, diretamente, na 

folha de pagamento de Elza de Assis Melhorança, depositando-os na 

conta nº. 135.534-1, agência nº. 2373-6, do Banco do Brasil, em nome de 

Gislaine Andreia Palaro, CPF nº. 631.102.101-34. Revogo a prisão civil do 

executado. Proceda-se o recolhimento dos mandados de prisão que, por 

ventura, tenham sido encaminhados para cumprimento. DEFIRO a 

gratuidade processual pelas partes. Transitada em julgado esta decisão, 

procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025617-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA LISBINSKI NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON MARINHO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES OAB - 015.505.531-35 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1025617-09.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): KARINA LISBINSKI NUNES e CLEBERSON MARINHO DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, proposta 

por Cleberson Marinho de Oliveira e Karina Lisbinski Nunes Oliveira, 

devidamente representados nos autos. Esclarecem os autos, que 

contraíram matrimônio na data de 06 de setembro de 2017, sob o regime 

da comunhão parcial de bens – id. 14685165, do qual adveio um filho, 

ainda menor, em relação ao qual acordam quanto ao exercício da guarda 

de forma compartilhada, convivência, alimentos e em relação à promessa 

de doação de imóvel ao infante. Os termos do acordo, em seu versão 

inaugural, constam do id. 14685156. A ação foi recebida, por força da 

decisão de id. 14697466, que concedeu a gratuidade processual 

postulada pelas partes. O ilustre Ministério Público pugnou pela 

readequação do acordo, pelos fundamentos constantes no id. 15408577, 

em razão do que, as partes adequaram os termos do acordo, quanto ao 

uso do imóvel destinado ao filho pela genitora, o que se observa do id. 

15651980. A cópia do contrato de compra e venda do imóvel consta do id. 

15675121. Instado a se manifestar, o zeloso Ministério Público se 

pronunciou favoravelmente à homologação do acordo, em vista à 

adequação do acordo e documento apresentado - id. 15675121, nos 

termos de id. 16158548. Verifica-se que as partes são capazes e estão 

devidamente representadas, sendo que os termos do acordo de id. 

14685156, com a retificação de id. 15651980, no que tange ao uso do 

imóvel doado ao filho pela autora, atendem aos interesses das partes e do 

filho menor, o que permite a homologação pretendida. Diante do exposto e 

de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, III, letra “b” do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO os termos do acordo constante de 

id. 14685156, com as retificações realizadas no id. 15651980, para que 

produzam seus efeitos jurídicos e legais e, via de consequência, 

DECRETO o divórcio de CLEBERSON MARINHO DE OLIVEIRA e KARINA 

LISBINSKI NUNES OLIVEIRA, com fulcro nos arts. 226, §6º, da Constituição 

da República e 487, inciso I do Código de Processo Civil, declarando 

cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime 

matrimonial de bens. EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil para 

averbação, consignando que a divorcianda voltará a usar o nome de 

solteira: Karina Lisbinski Nunes. Transitada em julgado, após as 

formalidades e baixas legais, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. P.R.I. C. Sem custas. Cuiabá-MT, 07 de novembro de 

2018. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036435-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA PEIXOTO (AUTOR(A))

CATARINA GREGORIA PEIXOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230/O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA GREGORIA PEIXOTO (RÉU)

PAULA REGINA PEIXOTO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1036435-20.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): PAULA REGINA PEIXOTO, CATARINA GREGORIA PEIXOTO e 

CATARINA GREGORIA PEIXOTO, PAULA REGINA PEIXOTO Vistos etc. 

Trata-se de Ação Consensual de Alimentos, proposta por Paula Regina 

Peixoto e Catarina Gregório Peixoto, devidamente qualificadas nos autos. 

Observa-se dos autos que, as partes acordam quanto ao pagamento 

alimentos, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) mensais, a 

serem pagos por Paula Regina Peixoto em favor de sua genitora, Catarina 

Gregório Peixoto, mediante desconto em folha de pagamento, inclusive 

sobre o 13º salário, conforme consta do id. 16074976. As partes são 

maiores e capazes, o que dispensa a atuação do zeloso Ministério Público. 

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença, o acordo realizado entre as partes - id. 16074976, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, declarando, por consequência, 

EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 487, III, letra “b”, do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício a SEGES, para que efetue o 

desconto do valor da pensão alimentícia, diretamente, em folha de 

pagamento de Paula Regina Peixoto, transferindo-a para a conta corrente 

nº. 13.951-3, agência nº. 3499-1, do Banco do Brasil, em nome de 

Catarina Gregória Peixoto, CPF: 078.505.061-20 (id. 16074976 (p. 5)). 

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 novembro de 2018. Luis Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027325-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA ANDRADE LIMA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

HELYETE CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

INES CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BARATA CORREA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1027325-94.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FILINTO CORREA DA COSTA, MARIA APARECIDA 

ANDRADE LIMA CORREA DA COSTA, INES CORREA DA COSTA, 

HELYETE CORREA DA COSTA REQUERIDO: MARIA BARATA CORREA DA 

COSTA Vistos etc. Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário, proposta 

por Filinto Correa da Costa, Inês Correa da Costa e Helyete Correa da 

Costa, visando à obtenção da partilha dos bens deixados por Maria Barata 

Corrêa da Costa, devidamente qualificados nos autos. Consta dos autos 

que, a de cujus faleceu em 28 de julho de 2017 – id. 14854087, era viúva e 

deixou três filhos, todos devidamente representados nos autos, os quais 

acordam quanto a partilha dos bens. Infere-se que, o acervo hereditário é 

composto por um imóvel, localizado na Praça Ipiranga, s/n, em Cuiabá, de 

matrícula nº. 91.081, avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) – id. 

14854093 e saldos em contas bancárias. Custas recolhidas. A ação foi 

recebida por força da decisão de id. 15201065. As buscas de bens do 

espólio restaram exitosas, e culminaram na transferência da quantia de R$ 

347.594,84 (trezentos e quarenta e sete mil quinhentos e noventa e quatro 

mil e oitenta e quatro centavos), conforme extratos acostados ao id. 

15625566 (p. 1/7). Plano de partilha amigável consta do id. 15885717. 

Certidão de inexistência de testamento, consta do id. 15885718. Diante do 

exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a partilha dos bens 

deixados por MARIA BARATA CORRÊA DA COSTA, com fundamento nos 

artigos 487, inciso III e 659 e seguintes, do Código de Processo Civil, 

atribuindo aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Transitada em 

julgado esta decisão, EXPEÇA-SE o formal de partilha, nos termos 

acordados, assim como, alvará para transferência da quantia bloqueada, 

nas contas fornecidas no id. 15885717 (p. 3). Na sequência, INTIME-SE a 

Fazenda Pública Estadual, para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes, em atenção ao 

disposto no art. 659, §2º, do CPC. Após, procedam-se as devidas baixas 

e anotações legais, arquivando-se os autos independentemente de nova 

determinação. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018. Luis Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1038088-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABYNNER CORREA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON MARQUES FERNANDES OAB - 055.306.478-98 

(REPRESENTANTE)

ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA OAB - MT19679/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1038088-57.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ABYNNER CORREA FERNANDES REPRESENTANTE: 

NILSON MARQUES FERNANDES Vistos etc. Trata-se de Pedido de 

Autorização Judicial, requerido por Abynner Correa Fernandes, 

representado por seu curador Nilson Marques Fernandes, devidamente 

qualificados nos autos. Consta dos autos que, o demandante foi 

submetido à curatela, em decorrência de paralisia cerebral – id. 16272399, 

tendo como seu curador seu genitor, Nilson Marques Fernandes, e, no ano 

de 2015, adquiriu um veículo Ford/Focus – id. 16272436, mediante 

benefício concedido pelo Estado e com isenção estadual de isenção de IPI 

e ICMS, entretanto, visando sua maior comodidade, adquiriram um veículo 

Jeep/Renegade – id. 16272566, o que impôs a venda do veículo anterior 

para quitação da nova aquisição. A ação foi recebida, por força da 

decisão de id. 16275352, que concedeu a gratuidade processual 

postulada e determinou a colheita de manifestação do ilustre Ministério 

Público. Instado a se manifestar, o zeloso Ministério Público se pronunciou 

pela procedência do pedido, nos termos do parecer acostado ao id. 

16353493. Observa-se que, o demandante está devidamente 

representado por seu curador, cuja legitimidade se extrai do documento de 

id. 16272399, seu genitor, e que o pedido visa à transferência do veículo 

adquirido em seu nome, alienado para pagamento de novo veículo 

adquirido, maior, e que certamente atenderá as necessidades decorrentes 

de sua deficiência, razão pela qual não verifico óbice ao deferimento do 

pedido. Diante do exposto, com amparo no parecer Ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, a fim de que seja realizada a transferência de 

propriedade do veículo Ford/Focus, ano/modelo 2015/2016, placa 

QBZ0070 – id. 16272436, conforme autorização de transferência 

acostado ao id. 16272436. Expeça-se ALVARÁ judicial para a 

transferência. Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas 

e anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 07 de novembro de 2018. 

Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011745-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. M. (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte autora para manifestar-se, no prazo legal, 

sobre a carta precatória acostada aos autos.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 339408 Nr: 9978-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGCMC, CADCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, RAFAEL DA SILVA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 11.510, SEBASTIÃO CRISOSTOMO BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 17.654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que embora devidamente intimado, o executado deixou decorrer 

o prazo sem manifestação. Portanto, impulsiono os autos para intimar a 

parte exequente a requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1169912 Nr: 40136-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADSM, NDLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ADEMAR GOULART - 

OAB:13269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação do advogado da parte autora, para juntar nos autos a 

cópia da certidão de casamento ou nascimento legivel, tendo em vista a 

que foi juntada está impossibilitada de leitura, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 77828 Nr: 7761-11.2002.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCMDS

 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: HELIODORO SANTOS NERY - 

OAB:4630/MT

 Procedo a intimação do advogado da parte requerida, para juntar nos 

autos a certidão de casamento averbada a separação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 530341 Nr: 3146-71.1985.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CELIA MENDES ANFFE BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR WALDIR ANFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido de retificação da descrição do imóvel, conforme postulado 

na petição de fls. 158/174.

Expeça-se o formal de partilha, mediante recolhimento das taxas e custas 

de selos.

Após, arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 742036 Nr: 38894-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719/MT, JESSYKA LINDAURA CRISOSTOMO SODRÉ FARIAS - 

OAB:16.296/MT, MARIA EDUARDA RAMAL.HO QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 17.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de processo suspenso, conforme despacho de fl. 318, que foi 

remetido em conclusão em razão do disposto no mandado de penhora no 

rosto dos autos, juntado às fls. 326/337, por ordem da ilustre Juíza Maria 

Aparecida Ferreira Fago, a partir de reclamação do credor na ação de 

execução, Processo n. 8010013-97.2004.811.0041, em que acusou a 

Gestora Judicial desta 2ª Vara de Família e Sucessões de descumprir 

ordem judicial, porque teria informado em ofício que nestes autos não 

haveriam créditos que pudessem constituir objeto de penhora.

Sobre isso, importa anotar que o ofício n. 280/2018, embora firmado pela 

Gestora, apenas cumpriu determinação deste juízo, que verificando a 

ordem de penhora, preocupou-se em alertar o juízo da execução de que 

nesta ação não há qualquer crédito em favor do devedor, o que não 

significa que a ordem de penhora foi desacatada, ao contrário, apenas 

tinha natureza informativa.

Portanto, é necessário que fique claro que em nenhum momento, qualquer 

dos servidores desta Vara Judicial incorreu no crime de descumprimento 

de ordem judicial, aliás, nesse sentido, é preciso dizer que tal acusação, 

da lavra do advogado do exequente, é leviana e beira a denunciação 

caluniosa.

Remeta-se cópia desta decisão ao Juízo do Segundo Juizado Especial 

Cível de Cuiabá, bem como, cópia do despacho de fl. 322, servindo a 

presente como ofício.

Por fim, mantenham-se os autos suspensos, conforme despacho de fl. 

318.

Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028432-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. K. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. B. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES 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 Erro de intepretação 

na linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1028432-76.2018.8.11.0041 

Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [Investigação de Paternidade]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: BRUNO KUHN 

FACHINI Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Bosque da 

Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 POLO PASSIVO: Nome: 

STHEFANNY DAIANY BERDUSCHI Endereço: AVENIDA JOAQUIM 

LOUZADA, 500., Parque Residencial Tropical Ville. Apto 02, NOVO 

COLORADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-515 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para manifestar sobre a certidão 

negativa, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da decisão e 
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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. LIMINAR: ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê 

(art. 231, V, do CPC). CUIABÁ, 7 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 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. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1036419-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCINÉIA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1036419-66.2018.8.11.0041. Ação: 

Divórcio litigioso. Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da 

justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. Considerando que 

de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser 

estimulada a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 693 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 24/01/2019 às 14:30 horas. 

Cite-se a parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da 

data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado(a) de cópia da petição inicial, sendo assegurado o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Intime-se o 

Requerente, pessoalmente, para comparecer na audiência acima 

designada, bem como cientifique-se o Ministério Público. Intimem-se, 

também, os d. patronos do Requerente para comparecerem na audiência. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031585-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. A. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDA MARQUES DENIZ OAB - 953.554.051-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON CANAVARROS DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1031585-20.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Este processo, por seu objeto 

deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do 

Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes 

seus requisitos. Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o 

pagamento do valor débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) (art. 523, § 1º, NCPC), sendo que, em caso de pagamento 

parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor restante, nos 

termos do art. 523 e §2º, do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título 

executivo judicial (art. 528, §1º, do NCPC). O marco inicial de incidência da 

multa é a intimação do devedor. A intimação deve ser feita na pessoa do 

advogado constituído, por meio de publicação no diário oficial (CPC 513 § 

2º). Quanto o devedor for representado pela Defensoria Pública ou não 

tiver representante nos autos, deve ser intimado por carta com aviso de 

recebimento (CPC 513 § 2º II) ou por edital, se for revel (CPC 513 §2º IV). 

Caso a execução seja levada a efeito após 01(um) anos do trânsito em 

julgado da sentença, a intimação ao devedor é feita, por meio de carta com 

aviso de recebimento (CPC 513 § 4º). A carta deve ser encaminhada ao 

endereço constante nos autos. Considera-se realizada a intimação se o 

devedor tiver mudado de residência sem prévia comunicação ao juízo 

(CPC 513 § 3º). Mantendo-se inerte o devedor, deve ser expedido 

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

(CPC 523 § 3º e 831). O devedor pode apresentar impugnação, 

independente da penhora, alegando os temas apontados no rol legal (CPC 

525 § 1º). Penhorado dinheiro, mesmo que a impugnação disponha de 

efeito suspensivo é possível mensalmente o levantamento do valor da 

prestação (CPC 528 § 8º). Como se trata de crédito alimentar, descabe a 

imposição de caução (CPC 521 I). Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 

2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1031611-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA EVANGELISTA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA OAB - MT25039/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino seja expedido 

ofício ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, a fim de verificar a 

existência de valores a título de PIS/PASEP, bem como seja realizada 

pesquisa via BACENJUD, a fim de localizar valores em nome do falecido, 

no prazo de 10 (dez) dias. Com as respostas nos autos, intimem-se as 

autoras para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 05 de 

novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035787-40.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DAVI SANTANA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENILCE SANTANA MELGAR OAB - 923.603.781-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEORGE CATARINO MATOS DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já 

autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus requisitos. 

Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, alusivas aos meses de agosto, setembro e outubro 

de 2.018, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Se 

não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar 

comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da 

justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese. Advirta o devedor 

que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o débito, podendo, 

eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos indícios da prática 

do crime de abandono material (art. 532 do NCPC). Tendo sido juntada a 

certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, intime-se a parte 

exequente, para requerer o que entender de direito no prazo 05 (cinco) 

dias. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035820-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. L. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA LOPES DA SILVA OAB - 746.955.921-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MIRANDA CEBALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035820-30.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Este processo, por seu objeto 

deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do 

Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes 

seus requisitos. Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o 

pagamento do valor débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) (art. 523, § 1º, NCPC), sendo que, em caso de pagamento 

parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor restante, nos 

termos do art. 523 e §2º, do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título 

executivo judicial (art. 528, §1º, do NCPC). O marco inicial de incidência da 

multa é a intimação do devedor. A intimação deve ser feita na pessoa do 

advogado constituído, por meio de publicação no diário oficial (CPC 513 § 

2º). Quanto o devedor for representado pela Defensoria Pública ou não 

tiver representante nos autos, deve ser intimado por carta com aviso de 

recebimento (CPC 513 § 2º II) ou por edital, se for revel (CPC 513 §2º IV). 

Caso a execução seja levada a efeito após 01(um) anos do trânsito em 

julgado da sentença, a intimação ao devedor é feita, por meio de carta com 

aviso de recebimento (CPC 513 § 4º). A carta deve ser encaminhada ao 

endereço constante nos autos. Considera-se realizada a intimação se o 

devedor tiver mudado de residência sem prévia comunicação ao juízo 

(CPC 513 § 3º). Mantendo-se inerte o devedor, deve ser expedido 

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

(CPC 523 § 3º e 831). O devedor pode apresentar impugnação, 

independente da penhora, alegando os temas apontados no rol legal (CPC 

525 § 1º). Penhorado dinheiro, mesmo que a impugnação disponha de 

efeito suspensivo é possível mensalmente o levantamento do valor da 

prestação (CPC 528 § 8º). Como se trata de crédito alimentar, descabe a 

imposição de caução (CPC 521 I). Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 05 de novembro de 

2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037045-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY DO CARMO VIANA DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Oficie - se a DISAL 

CONSÓRCIOS para que informe se existe valores em nome do falecido 

JOSE FLAVIO DE MORAIS, no prazo de 10 (dez) dias. Com a resposta nos 

autos, intimem-se a autora para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. 

Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037115-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE DE ARRUDA MORAES FONSECA (REQUERENTE)

MARIO MARCIO DE LIMA (REQUERENTE)

VANESSA MARIA FONSECA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino seja realizada 

pesquisa via BACENJUD, a fim de localizar valores em nome do falecido, 

no prazo de 10 (dez) dias. Com as respostas nos autos, intimem-se as 

autoras para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 05 de 

novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037117-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA DA CRUZ GOMES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino seja expedido 

ofício ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, a fim de verificar a 

existência de valores a título de PIS/PASEP, bem como seja realizada 

pesquisa via BACENJUD, a fim de localizar valores em nome do falecido, 

no prazo de 10 (dez) dias. Com as respostas nos autos, intimem-se as 

autoras para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 05 de 

novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1023166-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

ALEXANDRE DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):
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LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024993-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILITINO VIEIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS OAB - MT5725/O 

(ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA SCALIANTE FOGOLIN GNOATTO OAB - MT5310/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARI TERESINHA SUCOLOTTI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1024993-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MILITINO VIEIRA DE ALMEIDA 

RÉU: MARI TERESINHA SUCOLOTTI Vistos, etc. Denota-se dos autos que 

a parte autora pretende a declaração de união estável havida com MARI 

TERESINHA SUCOLOTTI, falecida em 25/02/2006. Entretanto, a inicial foi 

proposta em desfavor da falecida, devendo a mesma deve ser ajuizada 

em desfavor do herdeiro da mesma, bem como nem o espólio deverá ser 

parte, posto que entendimento consolidado tanto na doutrina e 

jurisprudência, que o reconhecimento de união estável post mortem, os 

herdeiros devem obrigatoriamente figurar no polo passivo da demanda, 

uma vez que a procedência da ação poderá implicar em alteração do 

quinhão hereditário de cada um, se houver. “(...) são interessados todos 

os herdeiros, em litisconsórcio necessário, pois cada qual deve defender 

seus próprios interesses, para que a decisão possa ser plenamente 

eficaz. Não me parece que o espólio tenha legitimidade passiva nessas 

ações de reconhecimento e de dissolução de união estável, já que o 

inventariante pode ter entendimento defensivo diverso."(AZEVEDO. Álvaro 

Villaça Estatuto da Família de Fato. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 

2001, p. 449-450). A situação, pois, revela a existência de litisconsórcio 

necessário, na forma do disposto no artigo 113 do Código de Processo 

Civil, observando-se que, por se tratar de ação de reconhecimento de 

união estável post mortem, não é do espólio a legitimidade passiva, mas 

dos herdeiros do de cujus. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. COMPANHEIRO FALECIDO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

Na ação de reconhecimento de união estável post mortem, os herdeiros 

devem figurar no pólo passivo da demanda, visto que a procedência do 

pedido poderá atingir seus quinhões hereditários. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ARGÜIDA PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO 

(ART. 267, VI, DO CPC). TJRS Apelação Cível n.º 70015989858, Oitava 

Câmara Cível, Relator Des. José Ataídes Siqueira Trindade, julgada em 

11/08/2006 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. 

Na ação de reconhecimento de união estável post mortem, os herdeiros 

devem figurar no polo passivo da demanda, a fim de que lhes sejam 

assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso, 

houve a citação apenas do espólio, representado pela filha da autora com 

o de cujus, o que impediu a participação no feito dos demais herdeiros 

interessados, devendo ser reconhecida a ilegitimidade passiva do espólio. 

Ilegitimidade passiva reconhecida. Extinção do Processo. (Apelação Cível 

Nº 70035931401, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 29/07/2010). Nestes termos determino a 

emenda da inicial para que figurem no polo passivo da demanda o filho da 

de cujus, nos termos do art. 344 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. Caso o filho da de cujus esteja de acordo com o 

pedido do autor, poderá ser anexada procuração aos autos 

reconhecendo o pedido inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de 

novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015488-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENILDA HERSMSDORFF PATRICIO (REQUERENTE)

ADRIANO HERMSDORFF PATRICIO (REQUERENTE)

JOSE MARIO HERSMSDORFF PATRICIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA PATRICIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino seja expedido 

ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de verificar a existência de valores 

a título de FGTS E PIS, bem como seja realizada pesquisa via BACENJUD, a 

fim de localizar valores em nome do falecido, no prazo de 10 (dez) dias. 

Com as respostas nos autos, intimem-se as autoras para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030390-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA MONARA NUNES ROMUALDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON ALVES MOREIRA ROMUALDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1030390-97.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: EXECUTADO: Vistos, etc. Este 

processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme 

preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil. Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável 

pelo cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 

2º do CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que 

presentes seus requisitos. Intime-se o executado, por mandado, para que 

efetue o pagamento do valor débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) (art. 523, § 1º, NCPC), sendo que, em caso de 

pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor 

restante, nos termos do art. 523 e §2º, do NCPC, cabendo, ainda, o 

protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do NCPC). O marco inicial 

de incidência da multa é a intimação do devedor. A intimação deve ser 

feita na pessoa do advogado constituído, por meio de publicação no diário 

oficial (CPC 513 § 2º). Quanto o devedor for representado pela Defensoria 

Pública ou não tiver representante nos autos, deve ser intimado por carta 

com aviso de recebimento (CPC 513 § 2º II) ou por edital, se for revel (CPC 

513 §2º IV). Caso a execução seja levada a efeito após 01(um) anos do 

trânsito em julgado da sentença, a intimação ao devedor é feita, por meio 

de carta com aviso de recebimento (CPC 513 § 4º). A carta deve ser 

encaminhada ao endereço constante nos autos. Considera-se realizada a 

intimação se o devedor tiver mudado de residência sem prévia 

comunicação ao juízo (CPC 513 § 3º). Mantendo-se inerte o devedor, deve 

ser expedido mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC 523 § 3º e 831). O devedor pode apresentar 

impugnação, independente da penhora, alegando os temas apontados no 

rol legal (CPC 525 § 1º). Penhorado dinheiro, mesmo que a impugnação 

disponha de efeito suspensivo é possível mensalmente o levantamento do 

valor da prestação (CPC 528 § 8º). Como se trata de crédito alimentar, 

descabe a imposição de caução (CPC 521 I). Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 5 de novembro de 

2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1038284-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIANA DIAS MORENO (REQUERENTE)

TONISMAR ROSA GOMES ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jurisdição Voluntária (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020244-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MENDONCA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLE RANE MIRANDA JULIO OAB - MT21175/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIO DOMINGOS MENDONCA (REQUERIDO)

MARIA DA SILVA MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1020244-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ROSANGELA MENDONCA 

SALES REQUERIDO: MARIA DA SILVA MENDONCA, OLIMPIO DOMINGOS 

MENDONCA Vistos, etc. Defiro por hora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Nomeio Inventariante a Srª. ROSANGELA MENDONÇA 

SALES. Intime-se a Inventariante para providenciar: a) - recolhimento do 

imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou 

prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002; b) – certidão 

acerca da existência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados; c) – 

Certidão negativa da Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal em 

nome dos falecidos; As providências deverão se dar no prazo de 20 

(vinte) dias. Ciência ao Ministério Público. Por fim, concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021122-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA VIEIRA ROCHA VALDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS OAB - MT21535/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEDSON ROCHA VALDEZ (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1021122-19.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SARA VIEIRA ROCHA 

VALDEZ INVENTARIADO: GLEDSON ROCHA VALDEZ Vistos, etc. Defiro 

por hora os benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 

1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil. Nomeio Inventariante a 

Srª. SARA VIEIRA ROCHA VALDEZ . Intime-se a Inventariante para 

providenciar: a) - recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos 

autos as guias de recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 

7.850 de 18/12/2002; b) – certidão acerca da existência de testamento 

deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial 

de Serviços Compartilhados; c) – Certidão negativa da Fazenda Pública 

Municipal, Estadual e Federal em nome do falecido; d) - a Certidão de óbito 

do genitor do falecido. As providências deverão se dar no prazo de 20 

(vinte) dias. Ciência ao Ministério Público. Por fim, concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022759-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARLI RICARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEDROSO DE JESUS OAB - MT0013382A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Anizio Francisco da Cruz (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Proceda com a pesquisa INFOSEG em 

nome do requerido com a finalidade de localizar seu endereço. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1023046-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAQUES LEITE OAB - MT0010986A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino seja realizada 

pesquisa via BACENJUD, a fim de localizar valores em nome do falecido, 

no prazo de 10 (dez) dias. Com as respostas nos autos, intimem-se o 

autor para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 06 de 

novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023086-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AECIO ELOI DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA ROMANA DA PAIXAO (INVENTARIADO)

PAULO ELOI DA PAIXAO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1023086-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AECIO ELOI DA PAIXAO 

INVENTARIADO: PAULO ELOI DA PAIXAO, FRANCISCA ROMANA DA 

PAIXAO Vistos, etc. Defiro por hora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Nomeio Inventariante o Sr. AÉCIO ELÓI DA PAIXÃO. Intime-se o 

Inventariante para providenciar: a) - recolhimento do imposto “causa 

mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou prova da isenção 

nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002; b) – certidão acerca da existência 

de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados; c) – Certidão negativa da 

Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal em nome dos falecidos; As 

providências deverão se dar no prazo de 20 (vinte) dias. Ciência ao 

Ministério Público. Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 

de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037152-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DIAS DE MATTOS (REQUERENTE)

CILENE APARECIDA DIAS DE MATTOS CRUZ (REQUERENTE)
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SERGIO APARECIDO DIAS MATOS (REQUERENTE)

LUIZ PERCIO DIAS DE MATOS (REQUERENTE)

GONCALO LICERO DIAS DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino seja realizada 

pesquisa via BACENJUD, a fim de localizar valores em nome da falecida, 

no prazo de 10 (dez) dias. Oficie - se ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para que informe eventual de URV em nome da falecida. Com 

as respostas nos autos, intimem-se as autoras para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1036393-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECI SILVA (REQUERENTE)

GUSTAVO ADOLFO BUZELLE (REQUERENTE)

MONICA BUZELLE (REQUERENTE)

TEREZINHA JUSTA MIGLIOZZI (REQUERENTE)

ERON ZAMPIERIMIGLIOZZI BUZELLE (REQUERENTE)

ARMANDO SERGIO BINATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BONFIM CARNEVALE FERRAZ OAB - PR45869 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRO EDISON MARTINS MIGLIOZZI OAB - PR22942 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROXANE BUZELLE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1036393-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: TEREZINHA JUSTA 

MIGLIOZZI, MONICA BUZELLE, ERON ZAMPIERIMIGLIOZZI BUZELLE, 

GUSTAVO ADOLFO BUZELLE, ARMANDO SERGIO BINATI, CECI SILVA 

REQUERIDO: ROXANE BUZELLE Vistos, etc. Defiro por hora os benefícios 

da assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Nomeio Inventariante a Srª CECI SILVA, que 

prestará o compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC). Após, proceda-se com as 

citações (art. 626, §1 do CPC) e, em seguida, intime-se a Fazenda Pública 

e o Ministério Público (art. 626, §4º do CPC), para que se manifestem no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 627, caput). Determino ainda, que o 

inventariante providencie a juntada do recolhimento do imposto “causa 

mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou prova da isenção 

nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, junte também aos autos, certidão 

acerca da existência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados. Por 

fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029942-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA EVELLIN GONCALVES DE MORAES (AUTOR(A))

H. N. F. D. M. (AUTOR(A))

L. D. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL FERREIRA DA CUNHA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028376-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE CECILIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

FLAVIA MARIA MORAES DE ARAUJO (REQUERENTE)

J. V. O. D. A. (REQUERENTE)

FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA EDUARDA MORAES DE ARAUJO (REQUERENTE)

V. A. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS MOURA DE ARAUJO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1028376-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FLAVIA MARIA MORAES DE 

ARAUJO, MARIA EDUARDA MORAES DE ARAUJO, JOAO VITOR 

OLIVEIRA DE ARAUJO, FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA, VERONICA 

ARRUDA DE ARAUJO, MARCILENE CECILIA DE ARRUDA INVENTARIADO: 

VINICIUS MOURA DE ARAUJO Vistos, etc. Tendo em vista que o falecido 

não deixou bens imóveis, intime - se a requerente para informar se deseja 

converter a presente ação de inventário em ação de alvará, no prazo de 5 

(cinco) dias. Havendo pedido de conversão para ação de alvará, dê - se 

vista ao representante do Ministério Público para manifestação. Intime - se. 

Cumpra -se CUIABÁ, 5 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018402-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DEISE VIOLA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BORGES DE SOUZA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004710-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO OLIVEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS YOUSEF DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELEUZA FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 
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Ministério Público para manifestação. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003312-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDENE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON OLIVEIRA VASCONCELOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

jonathas borges hosaka OAB - MT0015136A (ADVOGADO(A))

PRISCILA ANDRADE ZILIANI OAB - MT0021552A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1017430-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU LEITE DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017820-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNI BOSCO SANTIAGO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009116A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DA SILVA CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 

de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1027389-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARA HELINY MACHADO MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA OAB - MT11161/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CONCEICAO DE MORAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1027557-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DIAS ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIS DA SILVA TORRES OAB - MT18105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMAR TEODORO LUIZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

representante do Ministério Público para manifestação. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 722697 Nr: 18251-77.2011.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLLDO, GRACIELE VALERIA LEMES CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO LUIS DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIRAN SCHUMACHER - 

OAB:20.120/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12.373/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 943514 Nr: 56600-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHAP, APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAF

 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: 943514

Intime – se a Defensoria Pública (Anderson Cássio Costa Ourives) para se 

manifestar sobre a petição de fls. 153/153 – verso e documentos (fls. 

154/156 no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1239307 Nr: 17897-42.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO BOUGAINVILLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ CARLOS SARAIVA 

BECCARI, FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - 
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OAB:OAB/MT 15.948, JAQUELINE PIOVESAN - OAB:23046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mahon - 

OAB:OAB/MT 6363

 Vistos, etc.

Código 1239307

Visando solucionar o litígio da forma mais célere, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 19/12/2018 às 15h15m.

Cientifique-se o Ministério Público

Intimem-se as partes, por meio de seus representantes legais.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 824631 Nr: 30676-68.2013.811.0041

 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: DFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADL, AADL, EADL, ASL, OMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UFMT/NPJ - NUCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 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 REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO N PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1157855 Nr: 34999-14.2016.811.0041

 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: JPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADS, TAC, TGPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dê-se vistas ao Ministério Público.

 Cumpra – se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 824631 Nr: 30676-68.2013.811.0041

 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: DFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADL, AADL, EADL, ASL, OMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UFMT/NPJ - NUCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 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 REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 358517 Nr: 28774-56.2008.811.0041

 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: JMNRS, KJDNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINE GOMES - 

OAB:15.235/MT

 Vistos, etc.

Defiro requerimento de fl. 47, tendo em vista que a parte autora informou 

abertura de nova conta para depÓsito, oficie - se ao empregador do 

requerido para que desconte a pensão da folha de pagamento e deposite 

na conta:BANCO SICREDI, AGÊNCIA: 0810 - CONTA POUPANÇA: 13351-2 

de titularidade do requerente JOÃO MARCELO NASCIMENTO RAMOS DA 

SILVA - CPF: 043.571.721-95.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1164456 Nr: 37742-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOG, JDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1164456

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1347985 Nr: 19346-98.2018.811.0041

 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: GWDA, FWDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zelia Ivete Michelon - 

OAB:OAB/MT 23733/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO, por VERIFICAR A 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, 

DO C.P.C.), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Proceda-se o 

desentranhamento da petição (fls. 05/09), bem como a entrega à 

advogada subscritora, que deverá retirar a petição e documentos em 

Secretaria no prazo de 05 (cinco) dias.Isento de custas, pois concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita.Deixo de condenar em verba 

honorária, por inexistir litígio.Transitado em julgado, certifique-se e, 

posteriormente, arquivem-se os autos, observando as cautelas 

necessárias.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018.Luís Fernando 

Voto KircheJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032816-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE CAROLINNE DE SA MORAES (EXEQUENTE)

A. D. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELUCE PEREIRA DE SA OAB - 561.276.774-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELINO DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 
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nobre juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. (ID n.º 10546547). Assim, o Juízo competente é o da Segunda 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, 

vejamos o teor do art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O 

cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu 

a causa no primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a 

remessa dos presentes autos ao insigne juízo da Segunda Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, mediante as 

devidas baixas e anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima 

urgência. Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032828-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE CAROLINNE DE SA MORAES (EXEQUENTE)

A. D. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELUCE PEREIRA DE SA OAB - 561.276.774-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELINO DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. (ID n.º 10546547). Assim, o Juízo competente é o da Segunda 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, 

vejamos o teor do art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O 

cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu 

a causa no primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a 

remessa dos presentes autos ao insigne juízo da Segunda Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, mediante as 

devidas baixas e anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima 

urgência. Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032838-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA PEREIRA OAB - 695.232.231-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE DO AMARAL GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. (ID n.º 10546547). Assim, o Juízo competente é o da Quarta 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, 

vejamos o teor do art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O 

cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu 

a causa no primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a 

remessa dos presentes autos ao insigne juízo da Quarta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, mediante as 

devidas baixas e anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima 

urgência. Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033894-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. D. O. B. (EXEQUENTE)

R. J. D. O. B. (EXEQUENTE)

P. D. O. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENY MAYRE DE OLIVEIRA OAB - 632.443.811-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ BENEDETTI BUDIB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. (ID n.º 10546547). Assim, o Juízo competente é o da Quarta 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, 

vejamos o teor do art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O 

cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu 

a causa no primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a 

remessa dos presentes autos ao insigne juízo da Quarta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, mediante as 

devidas baixas e anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima 

urgência. Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033903-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. D. O. B. (EXEQUENTE)

R. J. D. O. B. (EXEQUENTE)

P. D. O. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENY MAYRE DE OLIVEIRA OAB - 632.443.811-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ BENEDETTI BUDIB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. (ID n.º 10546547). Assim, o Juízo competente é o da Quarta 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, 

vejamos o teor do art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O 

cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu 

a causa no primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a 

remessa dos presentes autos ao insigne juízo da Quarta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, mediante as 

devidas baixas e anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima 

urgência. Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033979-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA DE CARVALHO MARTINS OAB - 021.134.681-07 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERSON ALVES DA SILVA PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Terceira Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Terceira Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034016-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. A. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOLICLEIA DA SILVA ALVES OAB - 008.937.451-70 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO CESAR DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Primeira Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Primeira Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034401-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENNYFERTH GISLLAINNE FERNANDES MAGALHAES OAB - 

019.572.021-06 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CESAR DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Terceira Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Terceira Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035724-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE NEY DA COSTA BISPO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO BORGES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Segunda Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Segunda Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 05 de noveembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035762-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA CRISTINA NASCIMENTO DE BARROS CRUZ (EXEQUENTE)

DAVI NASCIMENTO DE BARROS CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA NASCIMENTO CARDOSO OAB - 038.196.051-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO DE BARROS CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Terceira Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Segunda Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037902-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIET DA SILVA CHAGAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO CARNEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Segunda Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Segunda Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT,05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037910-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBERLY CRISTY PEREIRA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Segunda Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 
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dos presentes autos ao insigne juízo da Segunda Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035764-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI NASCIMENTO DE BARROS CRUZ (EXEQUENTE)

ISABELLA CRISTINA NASCIMENTO DE BARROS CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA NASCIMENTO CARDOSO OAB - 038.196.051-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO DE BARROS CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Terceira Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Terceira Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038527-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE SOUZA ARRUDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTHON CRUZ DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Quarta Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Quarta Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038108-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Marcos Vinicius Coenga Borges de Araújo (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DANIEL DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. (ID n.º 10546547). Assim, o Juízo competente é o da Segunda 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, 

vejamos o teor do art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O 

cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu 

a causa no primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a 

remessa dos presentes autos ao insigne juízo da Segunda Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, mediante as 

devidas baixas e anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima 

urgência. Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1024597-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT0014619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVERCINO LOPES DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1024597-80.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA DA SILVA SOUZA 

INVENTARIADO: JUVERCINO LOPES DE SOUZA Vistos, etc. MARIA DA 

SILVA SOUZA, devidamente qualificada nos autos, ingressou em juízo 

com o presente pedido de HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE MEDIAÇÃO DO 

INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL dos bens deixados por JUVERCINO LOPES 

DE SOUZA, falecido em 28/01/2018 (certidão de óbito id. 14583374). 

Termo de sessão de mediação/conciliação, id. 14583340. Carreou aos 

autos as certidões negativas do “de cujus” perante a Fazenda Pública 

Federal, Estadual/MT e certidão municipal, Id. 14583843. Certidão de 

inexistência de testamento, Id. 14583653. É o relatório. Decido. Cuida – de 

abertura de inventário proposto por MARIA DA SILVA SOUZA, dos bens 

deixados por JUVERCINO LOPES DE SOUZA, falecido em 28/01/2018 

(certidão de óbito id. 14583374). Verifica-se que, na presente ação foram 

cumpridas todas as formalidades legais. As partes apresentaram o plano 

de partilha amigável, id. 14583340. A requerente carreou aos autos as 

certidões negativas do “de cujus” perante a Fazenda Pública Federal, 

Estadual/MT e certidão municipal, Id. 14583843. Certidão de inexistência de 

testamento, Id. 14583653. No caso dos autos, referente ao inventário, as 

provas documentais acostadas comprovam o título de herdeiros, 

cessionário e os bens do espólio, conforme exigência dos arts. 659 e 660 

do CPC. Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, 

nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância 

dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao 

pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em 

julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será 

lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em 

seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por 

ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. 

Art. 2.015 - Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha 

amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito 

particular, homologado pelo juiz. Novo código civil “Partilha amigável. Se os 

herdeiros forem maiores e capazes, havendo acordo unânime, possível 

será a partilha amigável, que deverá ser feita mediante escritura pública, 

por termo nos autos ou por escrito particular homologado pelo juiz. Em 

qualquer caso será imprescindível a assinatura do instrumento por todos 

os interessados ou por procurador com poderes especiais “(RT,622:715, 

606:106, 247:145, 146:114, 235:174, 132:720, 541:298 E 567:235; RTJ, 

98:784; RF, 161: 252, 266: 193 E 282:299; RJTJSP, 47:31 E 65:236). Desta 

forma, não há ôbice para a homologação do presente feito. Em face do 

exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 do 

CPC HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a partilha de bens deixados pelo falecido JUVERCINO 

LOPES DE SOUZA, na forma descrita, por meio do esboço do Id. 

14583340, ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados. 

Transitada em julgado, após expeça-se formal de partilha e os álvaras 

para transferência dos bens móveis, conforme partilha de Id. 14583340, 

referente aos valores do PASSEP e FGTS, expeçam – se alvaras em nome 

da Srª Maria da Silva Souza para o levantamento dos valores depositados 
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em nome do falecido. Adotadas tais providências, promovam-se as baixas 

e anotações necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de novembro de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025008-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Gustavo Cantarelli OAB - 867.652.211-15 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1025008-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ARTUR DE OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: PEDRO CARLOS DOS SANTOS PROCURADOR: 

GUSTAVO CANTARELLI Vistos, etc... Trata-se de PEDIDO DE 

HOMOLOGAÇÃO DE AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL proposto por 

ARTUR DE OLIVEIRA DOS SANTOS e PEDRO CARLOS DOS SANTOS. Às 

partes entabularam acordo ID 14629039, requerendo a homologação do 

presente acordo. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, 

HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado no ID 14629039, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos; e extinguindo a presente 

com resolução do mérito. Oficie – se ao Comandante do 44º batalhão da 

Infantaria Motorizada para que determine o cancelamento do desconto 

mensal da pensão alimentícia na folha de pagamentos do requerente Pedro 

Carlos dos Santos em favor de Artur de Oliveira dos Santos. Transitado 

em julgado, certifique-se, e, posteriormente, arquive-se o processo, 

observando-se as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1024475-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA GRAZIELA FARIAS RIBEIRO (REQUERENTE)

JOSELENE DE SOUSA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT0013645A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1024475-67.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CINTIA GRAZIELA FARIAS 

RIBEIRO, JOSELENE DE SOUSA MOTA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO CONSENSUAL interposta por CINTIA GRAZIELA FRIAS RIBEIRO 

e JOSILENE DE SOUSA COSTA RIBEIRO. Requerem a homologação do 

presente acordo. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, 

HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado no ID 14566241, 

em consequência, Decreto o divórcio do casal CINTIA GRAZIELA FRIAS 

RIBEIRO e JOSILENE DE SOUSA COSTA RIBEIRO e por fim, extinguindo a 

presente com resolução do mérito A contraente JOSILENE DE SOUSA 

COSTA RIBEIRO voltará a usar o nome de solteira: JOSILENE DE SOUSA 

COSTA. Por se tratar de divórcio consensual, expeça-se, imediatamente, o 

necessário à averbação da sentença, no Cartório de Registro competente, 

Id 14566723. Intimem-se as partes. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 06 de novembro de 

2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037064-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. R. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. C. (RÉU)

A. C. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1037064-91.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16219873, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

31/01/2019, às 16:00 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1037741-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT0015880A (ADVOGADO(A))

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT0015886A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. A. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1037741-24.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16229062, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

18/04/2019, às 13:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037674-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. L. D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

welton alves de oliveira OAB - MT15089/O-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. B. (RÉU)

R. S. D. S. B. (RÉU)

R. D. S. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1037674-59.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16230796, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

31/01/2019, às 16:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1038260-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SIRLEI SILVESTRE FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHO SILVESTRE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1038260-96.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16331585, bem como 

para comparecer à audiência de ENTREVISTA designada para o dia 

13/02/2019, às 15:00 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público. Cuiabá/MT, 7 de 

novembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013781-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDESON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT0004198A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

CIRCE MONTEIRO MAYER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LEITE DOS SANTOS OAB - MT0007532A (ADVOGADO(A))

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1013781-39.2018.8.11.0041 Certifico que as 

Contestações de ID 16274207 e ID 16335507 seguintes são tempestivas. 

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

impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, querendo e no 

prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011841-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 16345282 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 7 de novembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1034482-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO SALA (REQUERENTE)

LUIZ NICOLAU SALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ALVES SALA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1034482-21.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de pedido de 

Abertura de Inventário Parcial e Partilha Amigável de Bens pelo rito do 

arrolamento sumário, interposto por Luiz Nicolau Sala e Dionizio Sala, em 

razão dos bens deixados por Ana Alves Sala. Pretendem os interessados 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuem condições de arcar com as custas do processo sem 

prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas ações de inventário deve-se 

levar em consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, 

a capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, 

vez que as custas processuais e demais despesas serão suportadas 

pelo próprio espólio. No caso dos autos, foi atribuído o valor de R$ 

17.870,00 (dezessete mil, oitocentos e setenta reais) à causa, que será 

oportunamente revisto por este juízo, na medida em que não houve a 

indicação/avaliação de todos os bens deixados pela extinta, razão pela 

qual postergo a apreciação do pedido de gratuidade para após a 

apresentação das primeiras declarações, bem assim quanto ao exame do 

valor da causa. Prosseguindo, vislumbro que os interessados afirmam que 

a falecida deixou outros bens a inventariar, porém, neste momento, 

pretendem tão somente formalizar a partilha do veículo VW GOL 1.0, placa 

NJH 8395. Todavia, nos termos do art. 669 do Código de Processo Civil, 

estão sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados, descobertos após a 

partilha, litigiosos, de liquidação difícil ou morosa e os situados em lugar 

remoto da sede do juízo onde se processa o inventário. Necessário 

salientar que a decisão de postergar a análise da partilha de bens, 

sujeitando-os à sobrepartilha é do juízo, devendo, para tanto, serem 

trazidas ao feito todas as informações indispensáveis ao julgamento. 

Nessa toada, constato, entretanto, que os interessados deixaram de 

trazer aos autos informações essenciais à análise deste juízo quanto à 

eventual necessidade de deixar bens para sobrepartilha, razão pela qual, 

determino a intimação dos interessados para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendem a inicial, trazendo aos autos descrição/dados 

pormenorizados de todos os bens deixados pela falecida, sob pena de 

indeferimento da inicial. Outrossim, considerando os princípios da 

celeridade e economia processual, no mesmo prazo suso mencionado, os 

interessados deverão carrear aos autos a certidão negativa de débitos 

estaduais, expedida pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) em nome da 

falecida, a certidão de inexistência de testamento deixado pela autora da 

herança, expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ, bem 

assim tecer esclarecimentos quanto à alienação fiduciária que recai sobre 

o veículo VW GOL 1.0, placa NJH 8395. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013817-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. P. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulysses Ribeiro OAB - MT5464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. D. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1013817-18.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documento já expedido, impulsiono os autos para intimar as partes a fim 

de, em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o 

respectivo documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o 

feito. Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034452-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IARA SUZANA FURLAN BARBIERI (REQUERENTE)
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DEBORA TICIANA BARBIERE SAMPAIO (REQUERENTE)

ALLAN MARCELO FURLAN BARBIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT0003988A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSO BARBIERI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034452-83.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte Inventariante a fim de cumprir a decisão de ID 

16365672, no prazo ali assinalado. Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034535-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDIR CLEMENTE DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA ERMIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA KECIA NORONHA SANTIAGO CAVALCANTE OAB - CE36876 

(ADVOGADO(A))

JOCYNEI LUIZ DA SILVA OAB - MT19846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MUNIZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034535-36.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

16360559 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, analisando os autos, verifico que o 

autor informa o falecimento de MARIO MUNIZ DOS SANTOS, o qual deixou 

bens a inventariar e, a princípio, não possui herdeiros legítimos 

notoriamente conhecidos. Em decorrência, vindica sua nomeação como 

curador ou fiel depositário dos bens. No caso concreto, verifico que, não 

obstante o interessado fundamente sua pretensão no artigo 22 do Código 

Civil, diante dos seus relatos incidiria o disposto no artigo 1.819 do alusivo 

estatuto, senão vejamos: Art. 1.819. Falecendo alguém sem deixar 

testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da 

herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de 

um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou à 

declaração de sua vacância. Necessário, pois, a interposição de ação 

própria para que a herança jacente seja declarada, sendo o caso, vacante 

e, a princípio, possuindo o autor interesse em administrar, ainda que 

provisória e temporariamente, os bens deixados pelo extinto, como, ao que 

tudo indica, se encontra em sua posse e guarda o nomeio como 

depositário dos bens do extinto, devendo prestar compromisso, na forma 

do artigo 740, §2º, do CPC. De outro viés, considerando o teor das 

petições de ID´s. 11029936 e 12231877, através das quais a Srª. Maria 

Ermina Gonçalves interveio na demanda alegando ser irmã da 

companheira do genitor já falecido do de cujus, arguindo, inclusive, a 

existência de herdeiros do extinto, determino que comprove que fora 

ajuizada Ação de Inventário pelos supostos sucessores, no prazo de 10 

dias, e, após, conclusos. Assinalo que deixo de acolher a pretensão de 

nomeação da Srª. Maria como depositária/curadora dos bens do falecido, 

diante da ausência de prova documental da relação de parentesco com o 

extinto, eis que apesar das alegações contidas na petição, nada 

demonstrou no feito. No mais, intime-se o Ministério para que se manifeste 

nos autos. Não comprovado o ajuizamento de inventário pelos supostos 

herdeiros do de cujus no prazo assinalado, desde já determino que se 

oficie a Fazenda Pública Municipal, eventual beneficiária, para que tome 

conhecimento do presente processo, bem como expeça o necessário 

para o pedido de Herança Jacente. Por fim, vislumbro que a parte autora 

pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, e apesar de não 

ter encartado aos autos declaração de hipossuficiência é possível 

extrair-se dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência 

de recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Intimem-se. Às providências." 

Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012856-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. T. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFFANY ABRAO NONAKA OAB - 027.580.991-95 (REPRESENTANTE)

POLIANA CARVALHO VIOLA OAB - MT22794/O (ADVOGADO(A))

LUANA EUNICE OLIVEIRA ABREU OAB - MT15442/O (ADVOGADO(A))

MARIA ANGELA ASSIS ASCKAR CORRAL OAB - MT14301/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. T. D. S. J. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877/O 

(ADVOGADO(A))

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1012856-77.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

156062261 - "(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente Ação de Alimentos interposta por Helena Teixeira Nonaka, 

representada por Steffany Abrão Nonaka, em face de Roberto Teixeira da 

Silva Júnior para (1) FIXAR pensão alimentícia no valor equivalente a 2 

salários mínimos vigentes, além de 50% das despesas extraordinárias, em 

favor da autora, colocando à disposição da genitora da menor todo dia 10 

(dez) de cada mês, mediante depósito em conta bancária de sua 

titularidade, (2) ESTABELECER a guarda compartilhada da menor, com 

fixação da residência no lar materno e (3) REGULAMENTAR o direito de 

visitas do pai, em relação à filha, na forma descrita no corpo da sentença. 

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015. Ante a sucumbência, eis que o 

requerido decaiu na maior parte do pedido, condeno-o ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que com fundamento no 

§2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre a soma de 12 (doze) parcelas da pensão alimentícia ora 

fixada. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique e arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. Por fim, determino ao Sr.Gestor que providencie a 

indisponibilidade da petição de ID. 9252893, e os documentos que a 

instruem, porquanto estranhos ao processo." Cuiabá/MT, 7 de novembro 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1022631-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO DE OLIVEIRA GIMENEZ (REQUERENTE)

MARIA GEIZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR OAB - MT23610/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1022631-82.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15118266 - "(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 14354790, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECRETO 

O DIVÓRCIO do casal Ercilio de Oliveira Giminez e Maria Geiza Gonçalves, 

com a consequente extinção do vínculo conjugal, bem assim para que 

sejam implementadas as demais obrigações assumidas na avença. Com o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Serviço 

Registral Civil competente, bem assim ressaltando a dispensabilidade da 
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inscrição no livro E do Cartório Local, nos termos do Provimento nº 

43/2012, da CGJ. Ciência ao Ministério Público. Por fim, tendo em vista o 

acordo realizado, condeno as partes ao pagamento, pro rata, das 

despesas correlatas as custas judiciais despendidas no presente 

processo, no entanto, suspensa a exigibilidade em decorrência da 

gratuidade concedida, ID. 14528890. Após, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se." Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1019667-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0010444A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. D. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1019667-19.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15116508 - "(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 14003734, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECRETO 

O DIVÓRCIO do casal Mauricio João de Souza e Rosangela Parussolo dos 

Santos Souza, com a consequente extinção do vínculo conjugal, 

autorizando o cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, 

Rosangela Parussolo dos Santos, bem assim para que sejam 

implementadas as demais obrigações assumidas na avença. Transitada 

em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Serviço Registral Civil 

competente, observando-se a modificação do nome do cônjuge mulher, 

bem assim o necessário Formal de Partilha, ficando o Serviço Registral 

competente, autorizado a exigir, se necessário, os comprovantes de 

recolhimento de eventual imposto devido. Desnecessária a inscrição no 

livro E do Cartório Local, nos termos do Provimento nº 43/2012, da CGJ. 

Ciência ao Ministério Público. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, 

condeno os interessados ao pagamento, pro rata, das custas e despesas 

processuais, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da 

gratuidade concedida, ID. 14009020. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento 

dos autos." Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035954-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYANNE CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1035954-91.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15068117 - "(...) Ante o exposto, indefiro a petição inicial e por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 290 c.c. artigo 485, I, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Ademais, determino o cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290 do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se com as 

baixas e anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037630-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA RODRIGUES DA SILVA DE ASSIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE ASSIS SILVA (EXECUTADO)

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. 1037630-40.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. Prosseguindo, trata-se de pedido de Cumprimento de 

Sentença pelo procedimento do artigo 528 do Código de Processo Civil. 

Desta feita, determino que se proceda com intimação pessoal da parte 

executada, no endereço constante na inicial para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia, referente às parcelas 

vencidas de Agosto/2018 a Outubro/2018, com os acréscimos legais, bem 

como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

genitora dos exequentes ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Deverá constar, no mandado, que o 

executado poderá efetuar o pagamento do débito, mediante depósito na 

conta de titularidade da representante legal dos menores, a saber, Conta 

n.º 00022809-4, Agência n.º 1569, Operação n.º 013, da Caixa Econômica 

Federal, comprovando nos autos, no prazo acima assinalado. Decorrido o 

lapso suso, sem que sejam demonstradas quaisquer das situações 

delineadas no artigo 528, caput, in fine, da lei processual, desde já 

determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC art. 517 c/c 528, 

§1º), devendo a parte exequente, querendo, se manifestar nos autos. Fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, que por analogia ao disposto no art. 827, §1º, do CPC, será 

reduzido à metade, em caso de pronto pagamento. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 6 de novembro de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037674-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

welton alves de oliveira OAB - MT15089/O-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGÉRIO DOS SANTO BATISTA (RÉU)

RAFAEL SANTANA DOS SANTOS BATISTA (RÉU)

ROBSON DOS SANTO BATISTA (RÉU)

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. 1037674-59.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

vislumbro que a parte autora pretende a concessão da assistência 

judiciária gratuita, encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, 

por extrair-se dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista 

que as ações que versem sobre casamento, separação de corpos, 

divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de 

crianças e adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme 

o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja 

processado em segredo de justiça. Prosseguindo, trata-se de Ação de 
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Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Pedido de Beneficio 

Pensão Pós Morte com Pedido de Liminar, a qual será processada em 

conformidade com o art. 693 e s.s. do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, no que atine ao pedido liminar, no qual a autora postula que 

este juízo determine que o órgão empregador do de cujus, efetue o 

pagamento do benefício da pensão por morte em favor da requerente, 

entendo que tal pretensão não merece acolhimento. Isso, pois, verifico 

que, a autora pretende, na verdade, a concessão de pensão por morte, 

devendo, em decorrência, manejar ação adequada para tanto, haja vista 

não ser este juízo competente para apreciar e julgar o alusivo pleito. 

Esclareço, por oportuno, que a Resolução n.º11/2017/TP, dispõe que a 

esta Especializada compete, “processar e julgar os feitos referentes à 

família e sucessões e conhecer das causas relativas a menores, nos 

casos previstos no Parágrafo único do art. 148 da Lei nº 8.069, de 

13/07/90, em se tratando de criança e adolescente que não se enquadrem 

nas hipóteses do art. 98 do mesmo diploma legal e cartas precatórias 

cíveis de sua competência.(...)”. Na sequência, no tocante a pretensão 

meritória, com fulcro no artigo 695 do NCPC, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 31 de janeiro de 2019, às 16h20min, por 

ausência de data anterior da pauta. Citem-se as partes requeridas e 

intimem-se as partes com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para 

que compareça à audiência de conciliação supra designada, 

acompanhada de seu advogado/defensor público (art. 695, §§ 2º, 4º, 

ambos do NCPC). Ressalto que o mandado de citação deverá conter 

apenas os dados necessários à audiência e estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º, do NCPC), bem assim a ressalva que a 

ausência injustificada da parte autora ou da requerida na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do referido diploma legal. De 

outro viés, caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a 

incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida 

apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a 

partir da realização da audiência ou do protocolo do pedido de 

cancelamento do ato, eventualmente apresentado pela requerida no lapso 

legal, caso o autor tenha manifestado o desinteresse em sua realização, 

além das advertências do artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 31 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034452-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IARA SUZANA FURLAN BARBIERI (REQUERENTE)

DEBORA TICIANA BARBIERE SAMPAIO (REQUERENTE)

ALLAN MARCELO FURLAN BARBIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT0003988A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSO BARBIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1034452-83.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de pedido de 

Abertura do Inventário pelo rito do arrolamento sumário interposto por Iara 

Suzana Furlan Barbieri, Debora Ticiana Barbieri Sampaio e Allan Marcelo 

Furlan Barbieri, em razão dos bens deixados por Elso Barbieri. Pretendem 

os interessados a concessão de parcelamento para fins de pagamento 

das custas e taxas judicias, sob o fundamento de que a viúva meeira não 

possui condições de arcar com o pagamento neste ato. Desta feita, 

considerando as informações contidas nos autos, nos termos do art. 468, 

§§ 6º e 7º da Consolidação Das Normas Da Corregedoria-Geral Da Justiça 

– Foro Judicial, concedo o parcelamento das custas e taxas judiciais em 

duas vezes, devendo ser realizadas as comprovações de pagamentos 

nos autos, bem assim as anotações necessárias. De outro viés, consigno 

que a presente ação tramitará na forma de arrolamento sumário (art. 659 

do CPC), porquanto os interessados são maiores, capazes e estão 

representados pelo mesmo advogado. Na sequência, diante da 

concordância de todos os interessados, NOMEIO inventariante a esposa 

do extinto, Sr.ª Iara Suzana Furlan Barbieri, conforme autoriza o artigo 

617, I, do CPC/2015, que, independente de compromisso, desempenhará 

sua função bem e fielmente. Outrossim, no prazo de 60 (sessenta) dias, a 

inventariante deverá carrear aos autos a certidão negativa de débitos 

gerais municipais, expedida pela Prefeitura de Cuiabá/MT em nome do 

falecido, bem assim a certidão de inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança, expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. No 

mesmo lapso retro, a inventariante deverá apresentar o plano de partilha 

retificado, tendo em vista que, da maneira apresentada no ID. 15850394, 

relativamente ao imóvel registrado sob a matrícula nº 31.560, somando-se 

as frações partilhadas entre a meeira e os herdeiros, estas ultrapassam a 

porcentagem de 100% (grifou-se 50% para a esposa e 25,50% para cada 

filho, chegando-se à soma de 101%). Por fim, em decorrência à alegação 

de existência de saldo em conta bancária, proceda-se com a pesquisa 

pelo Sistema BacenJud, para a verificação da existência de valores em 

nome do falecido e, sendo constatada a existência de saldo positivo, 

deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder Judiciário, e o Sr. 

Gestor proceder com a vinculação dos valores. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Cuiabá/MT, 07 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021503-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE CASSIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LOPES NOGUEIRA (EXECUTADO)

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. 1021503-27.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Recebo a emenda 

à inicial. Por conseguinte, vislumbro que a parte autora pretende a 

concessão da assistência judiciária gratuita, encartando aos autos 

declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se dos documentos 

carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, nos 

termos do art. 98 do CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. 

Outrossim, tendo em vista que as ações que versem sobre casamento, 

separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, 

alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem tramitar em 

segredo de justiça, conforme o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que 

o presente feito seja processado em segredo de justiça. No mais, 

vislumbro que se trata de pedido de Cumprimento de Sentença pelo 

procedimento do artigo 523 do CPC. Desta feita, intime-se a parte 

executada por meio de Carta Precatória para que efetue o pagamento do 

valor atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, acrescido de 

custas e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Em 

caso de pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor 

restante, nos termos do art. 523 e §2º, do CPC, cabendo, ainda, por 

analogia, o protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do CPC). 

Deverá constar, no mandado, que o executado poderá efetuar o 

pagamento do débito, mediante depósito em conta de titularidade da 

representante legal da exequente, comprovando nos autos, no prazo 

acima assinalado. Apresentada a peça de defesa mencionada, ou 

decorrido in albis o prazo para a sua interposição, certifique-se e 

conclusos. Por fim, quanto ao pedido de desconto em folha de pagamento, 

postergo sua análise para após a intimação e decurso do prazo para o 

executado quitar o débito alimentar ou manifestar-se a respeito. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 07 de novembro de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016144-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

VALDECIR BERTOONCELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 
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(ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR BERTOONCELLO (INVENTARIADO)

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS (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 n.º 1016144-96.2018 VISTOS, ETC. Determinada a intimação dos 

requerentes, ID. 14034578, estes informaram que sua filha não deixou 

bens a inventariar, deixando tão somente valores em conta bancária, 

ID.15241495, bem assim manifestaram a concordância na conversão do 

presente feito em Alvará Judicial. Desta feita, converto o presente em 

Alvará Judicial, em consonância com o art. 666 do CPC, passando esta 

ação a processar-se pelo rito da Lei 6.858/1980. Nessa toada, necessário 

salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - Os valores 

devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Depreende-se da normativa supra transcrita que, para o 

recebimento de valores devidos ao extinto e não pagos em vida, há a 

exigência de comprovação da condição de dependente habilitado perante 

o INSS ou, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil. Em 

decorrência, determino a expedição de ofício ao Instituto Nacional do 

Seguro Social para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo 

quem são os dependentes habilitados da falecida Taise Bertoncello. Com a 

resposta do INSS nos autos, intime-se os requerentes para manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Em 

relação à alegação de existência de saldo em conta bancária, proceda-se 

com a pesquisa pelo Sistema BacenJud, para a verificação da existência 

de valores em nome da falecida e, obtendo saldo positivo, deverá ser 

realizada sua transferência para a Conta Única do Poder Judiciário, 

cabendo ao Sr. Gestor expedir o necessário para vincular à uma subconta 

relacionada a este processo. Por fim, com as respostas nos autos, 

intimem-se os requerentes para manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 7 de novembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000793-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778/O 

(ADVOGADO(A))

ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN OAB - MT7946/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEIZIANE ALVES (RÉU)

GENILSON CRUZ DA SILVA (RÉU)

LEIDIANE PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA (RÉU)

ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA OAB - MT23665/O (ADVOGADO(A))

JOELMA MEDEIROS GONCALVES OAB - MT18275/O (ADVOGADO(A))

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 1000793-83.2018 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro ser necessária a dilação probatória, de maneira que, em 

conformidade com o artigo 357 do Código de Processo Civil de 2015, 

passo ao saneamento do presente feito. Inicialmente, constato que a 

requerente, através da petição de ID. 13766691 contesta a certidão 

exarada pelo Gestor Judicial no ID. 13522173 no que atine a 

tempestividade da contestação apresentada pela requerida Leidiane 

Patrícia Ferreira da Silva, encartada no ID. 13102498, arguindo que fora 

apresentada em juízo fora do prazo legal. Pois bem. Analisando os autos, 

verifico que as partes demandadas saíram intimadas da audiência de 

tentativa de conciliação, realizada no dia 12.4.2018, para apresentarem 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Tratando-se de prazo processual, 

computam-se apenas os dias úteis, excluindo-se o dia do começo e 

incluindo o do vencimento, logo, a Contestação encartada no ID. 13102498 

no dia 8.5.2018, por um dia, é intempestiva. De outro norte, verifico que a 

demanda Geiziane Alves, citada, conforme denota-se no ID. 12252347, 

não constituiu advogado e tampouco apresentou resposta, consoante 

infere-se da certidão de ID. 13522173. Em decorrência, decreto a REVELIA 

de Leidiane Patrícia Ferreira da Silva e Geiziane Alves, no entanto, por 

tratar-se de direitos indisponíveis, na medida em que versa sobre ação de 

estado, não é possível, por extemporaneidade da peça apresentada pela 

primeira e omissão da segunda demandada, a aplicação da pena de 

confissão ficta acerca de relação que versa sobre direito personalíssimo 

do de cujus, de maneira que a revelia não produzirá seus efeitos, nos 

termos do art. 345, II, do CPC/2015. Todavia, determino seja 

indisponibilizada pelo Sr. Gestor a visualização no processo da peça de 

resposta aviada fora do prazo por Leidiane Patrícia, assim como os 

documentos que a instruem. De outro norte, vislumbro que fora levantada 

a ocorrência da PRESCRIÇÃO pela revel Leidiane (ID. 13893407), acerca 

do qual houve impugnação pela autora (ID. 15601453), o que autoriza a 

análise judicial. A respeito, necessário consignar que a jurisprudência dos 

nossos Tribunais Superiores não é pacífica a respeito, todavia, esta 

magistrada filia-se a corrente que aponta a imprescritibilidade da demanda 

que visa apenas o reconhecimento da União Estável, porquanto ação de 

cunho meramente declaratório e, portanto, não sujeita à lapso 

prescricional. Isso, pois, as ações meramente declaratórias, como é o 

caso da ação de reconhecimento de união estável, porquanto a 

requerente limita a sua pretensão à declaração da existência da união, 

nos termos do artigo 19, I, da lei processual em vigor, pretensão 

imprescritível, nos moldes do artigo 20 do mesmo estatuto, senão vejamos: 

Art. 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração: I - da 

existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica; II - 

da autenticidade ou da falsidade de documento. E ainda: Art. 20. É 

admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a 

violação do direito. Nessa senda de raciocínio, forçoso reconhecer que a 

imprescritibilidade de uma pretensão deduzida judicialmente é exceção, tal 

como afigura-se o caso dos autos, enquanto, em contrapartida os efeitos 

patrimoniais decorrentes do reconhecimento a que se pretende a parte 

autora não o são, todavia, frise-se, uma vez mais, que a demanda fora 

recebida apenas em relação à pretensão declaratória, a qual, repita-se, é 

imprescritível. Colaciono brilhante lição a respeito do tema, na letra: Ora, as 

ações declaratórias nem são meios de reclamar uma prestação, nem são, 

tampouco, meios de exercício de quaisquer direitos (criação, modificação 

ou extinção de um estado jurídico). Quando se propõe uma ação 

declaratória, o que se tem em vista, exclusivamente, é a obtenção da 

“certeza jurídica”, isto é, a proclamação judicial da existência ou 

inexistência de determinada relação jurídica, ou da falsidade ou 

autenticidade de um documento. Daí é fácil concluir que o conceito de 

ação declaratória é visceralmente inconciliável com os institutos da 

prescrição e da decadência: as ações desta espécie não estão, e nem 

podem estar, ligadas a prazos prescricionais ou decadenciais. Realmente, 

como já vimos, o objetivo da prescrição é liberar o sujeito passivo de uma 

prestação, e o da decadência, o de liberá-lo da possibilidade de sofrer 

uma sujeição. Ora, se as ações declaratórias não têm o efeito de realizar 

uma prestação, nem tampouco o de criar um estado de sujeição, como 

ligar essas ações a qualquer dos dois institutos em análise? Se o único 

efeito de tais ações é a declaração da existência ou inexistência de uma 

relação jurídica, ou da autenticidade ou falsidade de um documento, qual a 

finalidade da fixação de um prazo para o seu exercício? E quais seriam as 

conseqüências do decurso do prazo sem propositura da ação? A relação 

passaria a existir? E a existente deixaria de existir? O documento falso 

passaria a autêntico? E o autêntico passaria a falso? Mesmo admitindo-se, 

para argumentar, a possibilidade de conseqüências tão absurdas, a ação 

não seria, nestes casos, declaratória, e sim constitutiva.[...] Diante de tudo 

isso, a conclusão que se impõe é a seguinte: as ações declaratórias 

devem ser classificadas como ações imprescritíveis. E é esta, realmente, 
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a classificação dada pela maioria dos doutrinadores. Entre muitos eles: 

CHIOVENDA (Instituições, 1/62; Ensayos, 1/32); PONTES DE MIRANDA 

(Tratado de Direito Privado, vol. 6º, págs. 129, 130 e 285) e FERRARA (Da 

Simulação dos Negócios Jurídicos, p. 458)[1]. No caso, a demanda que 

originalmente visava o reconhecimento da união e a percepção de 

benefício previdenciário fora recebida apenas em relação a pretensão 

declaratória, conforme depreende-se da decisão de ID. 11523496, o que 

autoriza o prosseguimento da ação em seus ulteriores termos, diante da 

inaplicabilidade do instituto da prescrição. Em igual sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

COM PARTILHA DE BENS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. 

DESCABIMENTO. Deve ser possibilitado à parte autora a comprovação 

acerca da existência da alegada união estável havida, porquanto 

imprescritível. Apelação provida. Sentença desconstituída, em parte. 

(Apelação Cível Nº 70076431766, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 25/04/2018) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL 

POST MORTEM, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PATRIMONIAL. OCORRÊNCIA. A pretensão declaratória de 

união estável não está sujeita à prescrição, tendo em vista a natureza do 

provimento. Todavia, as pretensões de cunho patrimonial, decorrentes do 

reconhecimento da relação, estão sujeitas à perda do respectivo direito de 

ação pelo decurso do tempo, cujo prazo é contado a partir do rompimento 

de fato da relação. Caso concreto em que o prazo prescricional restou 

preenchido, uma vez que o ajuizamento da demanda só ocorreu depois de 

mais de 50 (cinquenta) anos da morte do varão. Decisão agravada 

Confirmada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70074300229, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 27/09/2017) Em 

decorrência, tenho por superada a arguição de prescrição e, 

considerando que não há outras questões preliminares ou prejudiciais a 

serem apreciadas, declaro o feito saneado. Todavia, analisando os autos, 

e não obstante o pedido de julgamento antecipado da lide formulado pela 

requerente, verifico que inexiste comprovação da condição de herdeiros 

do extinto, devendo, desta feita, ser efetuada a juntada dos documentos 

de identificação pessoal no prazo de 15 dias. No mesmo lapso suso, 

determino seja encartado ao feito a certidão de casamento do extinto, em 

que supostamente consta averbação de separação judicial de sua 

esposa. Da mesma forma, e por medida de cautela, determino seja oficiado 

ao ente pagador da pensão por morte deixada pelo Sr. Germano Alves da 

Silva para que informe a este juízo, no prazo de 15 dias, quais são os 

dependentes habilitados à percepção do alusivo benefício. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 07 de novembro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] AMORIM FILHO, Agnelo. 

Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para 

ident i f icar as ações imprescr i t íveis.  Disponível  em: < 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/20150312232027_0.pdf>

. Acesso em 7.11.2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1035514-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANDRE NERI CARVALHO (REQUERENTE)

FABIANA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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. 

1035514-61.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, determino que seja 

desentranhada a petição de ID.16383506, eis que estranho ao feito. 

Prosseguindo, vislumbro tratar-se de Ação de Divórcio Consensual c/c 

Partilha de Bens, Guarda Compartilhada, Alimentos e Alteração de Nome 

da Cônjuge e Outras Avenças, proposta por Fabiana Fernanda de Oliveira 

Santana Carvalho e Gustavo André Neri Carvalho, todos qualificados nos 

autos. Depreende-se dos autos que os requerentes, postularam pela 

desistência da ação, ID. 16388041. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência formulado, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, por conseguinte, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. Na 

sequência, condeno os postulantes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 90, caput, do NCPC, suspensa a 

exigibilidade em razão de fazerem jus aos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, que ora concedo. Decorrido o prazo recursal, 

proceda-se com as baixas e anotações estilares, em seguida 

arquivando-se o processo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009002-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE ARAUJO LOPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 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: 1006140-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PINTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para querendo apresentar contrarrazões ao recurso interposto. 

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: 1008289-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO AFONSO DA CUNHA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para, no prazo legal, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0503446-23.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVY JOSE MARIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REICYLA BRUNA OLIVEIRA OAB - MT20623/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de Apelação. 

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. DECISÃO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018154-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DA SILVA FRANCA TEDESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021134-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

evania maria de almeida oliveira OAB - MT0006098A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para querendo, apresentar impugnação nos autos do processo acima 

identificado.. 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. DECISÃO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018134-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA PESSATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1031212-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CASTRO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEDEVAN COELHO BORGES OAB - MT21191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para querendo, apresentar impugnação nos autos do processo acima 

identificado. 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. DECISÃO:

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013573-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDNA VERONICA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 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: 1030881-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO ANDRE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de Apelação. 

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: 1017362-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE BARLETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 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: 1019188-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDEZIO JUNIOR SILVA SANTIAGO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

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 LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR 

PROCESSO n. 1019188-60.2017.8.11.0041 Valor da causa: $100.00 

ESPÉCIE: [LICENCIAMENTO DE VEÍCULO]->MANDADO DE SEGURANÇA 
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(120) POLO ATIVO: Nome: EUDEZIO JUNIOR SILVA SANTIAGO Endereço: 

SAO JOAO, 148, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-206 POLO 

PASSIVO: Nome: DETRAN - MATO GROSSO Endereço: ALAMEDA DOS 

LÍRIOS, S/N, COLINA VERDE, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-470 

Nome: DIRETOR DETRAN MT Endereço: AVENIDA PRESIDENTE ARTHUR 

BERNARDES, 314, - DE 759/760 AO FIM, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-185 Senhor(a): EUDEZIO JUNIOR SILVA SANTIAGO A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra a falta elencada no id. 

10741206, sob pena de extinção, 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. CUIABÁ, 7 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 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. 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.: 460071 Nr: 29443-41.2010.811.0041

 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): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11.887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:, 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.: 872722 Nr: 11576-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL MAMORÉ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162 §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897642 Nr: 28042-65.2014.811.0041

 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): IZABEL MAMORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162 §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902075 Nr: 31353-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA BEZERRA FELIZATTI, MARIA BEZERRA 

FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO DOS SANTOS - 

OAB:16870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art, 

162 §4º do CPC , impusiono estes autos para intimarem as partes para 

requererem o que enrender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 977358 Nr: 12755-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELARMINA FERREIRA CAMPOS, CLORINDA MOSCON, 

HELIO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE, JOSEFINA BATISTA DO 

NASCIMENTO, DORGIVAL BARBOSA ADELINO, DEVAIR PEDROSA DE 

SOUZA, LIDIOLIRIA SANTANA, MARIA JOSE DO CARMO GONÇALVES 

PINHEIRO, ROSE APARECIDA DE SOUZA BARROS, JOVANINA SANTOS 

FLORES, SÔNIA CRISTINA CAMPOS OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES 

ODORIZZI, MARTA NEILA ZANON GUERREIRO, SABRINA MONTEIRO 

TOSONCIN DA SILVA

 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: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 934142 Nr: 51496-74.2014.811.0041

 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: PATRICK EMERSON DE BARROS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:MT 13100

 Autos n.º 934142- Mandado de Segurança.

Vistos etc.

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

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 
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direito.

Intime-se

Expeça-se o necessário

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 934142 Nr: 51496-74.2014.811.0041

 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: PATRICK EMERSON DE BARROS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:MT 13100

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de desconstituir a 

desclassificação do requerente na fase de investigação documental e 

funcional do concurso em exame (fl. 22), declarando-o o apto para 

prosseguir em tal certame.

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei 

acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens.

P.I.C.

Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020904-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARLON QUINTEIRO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT0012066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para se manifestar acerca da juntada de laudo pericial. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020740-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA REGINA CORREA DE LARA PINTO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para se manifestar acerca da juntada de laudo pericial. 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: 1010858-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILER MIRANDA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da juntada de laudo pericial. 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: 1009760-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DANTAS MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BATISTA OAB - SP216936 (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da juntada de laudo pericial. 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: 1005547-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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: Desta forma, pela fundamentação supra, 

REJEITO os embargos declaratórios oferecidos contra a sentença lançada 

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

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036295-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDEONOR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001826-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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 
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está, a seguir, transcrita: Desta forma, pela fundamentação supra, 

REJEITO os embargos declaratórios oferecidos contra a sentença lançada 

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

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003368-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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:Desta forma, pela fundamentação supra, REJEITO 

os embargos declaratórios oferecidos contra a sentença lançada nos 

autos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002657-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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:Desta forma, pela fundamentação supra, REJEITO 

os embargos declaratórios oferecidos contra a sentença lançada nos 

autos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005430-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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 nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Desta forma, pela fundamentação 

supra, REJEITO os embargos declaratórios oferecidos contra a sentença 

lançada nos autos. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789955 Nr: 43993-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASAGRANDE E MORELI LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:PROC DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162 §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 769005 Nr: 21946-05.2012.811.0041

 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: RIVALDO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE ROCHA FARIA - 

OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:7450, Consultoria Jurídica do Tribunal de 

Contas de Mato Grosso - OAB:, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Certifico que o recurso de apelação do primeiro requerido (Estado de 

Mato Grosso) é tempestivo e que o segundo requerido (Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso) não se manifestou, tendo decorrido seu prazo. 

Sendo assim, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para, querendo, apresentar contrarrazões.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038833-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERNANDES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217/O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARIA APARECIDA FERNANDES 

BEZERRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. É o que merece 

registro. Ab initio, observa-se que alguns dos documentos que instruem a 

inicial (fls. 27, 28, 29 e 36) encontram-se ilegíveis, impossibilitando a 

análise do pleito. Deste modo, nos termos do art. 321 do CPC, bem como à 

vista do princípio da economia processual, faculto ao Requerente a 

emendar a inicial para, juntar os documentos legíveis, no prazo de 5 

(cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030988-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DE FATIMA PERUSSO CAMILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Diante do vício material constante do Despacho de ID. 163228298, 

é caso de desconsideração do mesmo no que toca a seguinte parte: Não 

é caso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso figurar como requerido 

nesta lide, uma vez que não detém personalidade jurídica para tal, razão 

pela qual fica excluído do polo passivo, permanecendo tão somente o 

Estado de Mato Grosso. Providencie-se a exclusão do Tribunal de Justiça 

do polo passivo. Dessa forma, o referido despacho passa a constar com 

a seguinte redação: Defiro à Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. 
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Diante das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado 

de 18 de março de 2016 e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo de designar audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). Cite-se o Requerido para, 

no prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Sanado o equívoco, dê-se prosseguimento ao feito. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024280-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Ao ID. 15880293, a Requerente comunicou a interposição de 

Agravo de Instrumento. A decisão atacada segue mantida por seus 

próprios fundamentos, devendo a secretaria se atentar para eventual 

necessidade de juntada de decisão do E. TJ/MT a estes autos. 

Certifique-se quanto à tempestividade da Impugnação à contestação. 

Após, intimem-se as partes para especificarem, em 10 (dez) dias, as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem especificação de provas, 

vistas dos autos ao Ilustre representante do Ministério Público. Em 

seguinte, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021040-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURLENE NOGUEIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Diante do retorno dos autos do E. TJ/MT e da desconstituição da 

sentença de ID. 8790973, determino a citação do Requerido para, no prazo 

legal, contestar os presentes autos. Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito e diante da 

negativa da parte autora, deixo de designar audiência de conciliação (CPC, 

art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037966-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANY APARECIDA FERREIRA DA CUNHA BARBOZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 

LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

RECOLHER A GUIA DE DILIGÊNCIA, QUE SE REFERE 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: "...Diante 

de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se." 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: 1033010-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PORTELA MARTINS OAB - CE6556 (ADVOGADO(A))

FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS OAB - CE9324 (ADVOGADO(A))

OTHONIEL SILVA MARTINS OAB - CE4508 (ADVOGADO(A))

NATALIA ARRAES DE AQUINO MARTINS OAB - CE27148 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO ARRAES DE AQUINO MARTINS OAB - CE28219 

(ADVOGADO(A))

NATALIA CATUNDA SABOIA AMORIM OAB - CE25584 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE BRENANA DA SILVA OAB - CE14916 (ADVOGADO(A))

ALICE GONDIM SALVIANO DE MACEDO OAB - CE18158 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO: "...Diante de todo o exposto, INDEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, no que 

se refere as parcelas futuras. Faculto à requerente a emenda da petição 

inicial em 15 dias, para que informe ao juízo o valor pretérito para o qual 

pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, devendo 

observar, se for o caso, o disposto no art. 292 do CPC, que dispõe quanto 

ao valor da causa. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se."

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005508-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1005508-42.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº 3063307 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904828 Nr: 33462-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIMARE BRANDÃO DE OLIVEIRA, CÉLIA ALVES DA 

SILVA, DEVAIR DE CAMPOS, DEVANICE ARRUDA GARISCH, ISABEL 

CANUTA DA SILVA COSTA, LUCINEIA ESPÍRITO SANTO DE PINHO 

DALTRO, NEUZA ALVES DE SOUZA, ZENAIDE DA SILVA LEITE, MARIA 
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PAULA RIBEIRO, MARIA EUNICE SILVA BARROS, NADIR MARIA DA SILVA 

MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 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.: 894985 Nr: 26465-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA ALVES GUIMARAES

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374702 Nr: 11133-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIAGESPOC - SINDICATO DOS AGENTES POLICIAIS 

CIVIS E AGENTES PRISIONAIS

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

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

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES (SUB PROC. GERAL DO ESTADO) - OAB:5268/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162 §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338317 Nr: 9214-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE GODOY ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA ROCHA FLORENCIO 

- OAB:PROC. ESTADO, WYLERSON VERANO DE A. SOUSA - PROC. 

ESTADO - OAB:3968-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.: 731194 Nr: 27310-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA 

JUDICIÁRIA CIVIL E DOS AGENTES PRISI-

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

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

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1046552 Nr: 44645-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA-ME, MARIA LUCIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROLF TALYS OSORKI SANTIAGO 

- OAB:MT/11.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Analisando os autos verifico que o mesmo encontra-se até o presente 

momento sem análise da liminar, todavia, haja vista a certidão de fl. 25, 

bem como, o lapso temporal sem qualquer manifestação das partes, 

intime-se a Impetrante para, no prazo de 5(cinco) dias, informar se há 

interesse no prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 829735 Nr: 35502-40.2013.811.0041

 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: CONSTRUTORA LOPES LTDA, VERO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, GLAM EMPREENDIMENTOS 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINE TOSTA FREITAS - 

OAB:19018/A, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13.546, JOAQUIM 

ROLIM FERRAZ - OAB:251.482 / SP, UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS 

JÚNIOR - OAB:160.493 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória ajuizada por 

CONSTRUTORA LOPES S/A e outros, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO com pedido para declaração de nulidade dos créditos tributários 

que descreve em sua exordial, além da devolução dos valores que pagou 

a mais. Os autores reportam que sob a égide do FUPIS – Fundo Partilhado 

de Investimento Social (Decreto 4.314/2007), todos os produtos que 

adquirem, deveriam ter um sistema diferenciado de tributação. Aduzem 

que foram excluídos do FUPIS, por motivos administrativos, momento em 

que o requerido tributou suas operações sem considerar e nem 

compensar os créditos de ICMS a que têm direito. Com a inicial vieram 

documentos. A antecipação da tutela foi deferida às fls. 77/79, mediante o 

depósito integral e em dinheiro, do valor do crédito tributário em discussão, 

ficando deferida a suspensão de sua exigibilidade. Contestação às fls. 

96/110, com preliminar da falta de interesse de agira da CONSTRUTORA 

LOPES S/A, devidamente acompanhada de documentos. Impugnação à 

contestação às fls. 130/132. As partes foram intimadas a se manifestarem 

sobre a produção de provas, porém se manifestaram nos autos pelo 

julgamento antecipado da lide. Ouvido o Ministério Público, este se 

manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no processo. É o que 

tinha a relatar. Decido. Analisando a preliminar arguida em contestação, 

tenho que é o caso de acolhê-la para reconhecer a falta de interesse 

processual (...) .Diante desses fundamentos, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da petição inicial, ficando sem efeito a tutela antecipada deferida 

nestes autos, por força do art. 309, III do CPC. Condeno, os requerentes a 

arcarem, de forma solidária, com as custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, com fulcro no art. 85, §3º, I e §4º, III, do CPC. Sentença não sujeita 

ao reexame necessário. Assim, com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas pertinentes. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 756174 Nr: 8257-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ANTONIO DE AMORIM MASSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO SENHORINI DE 

AQUINO - OAB:12546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497-A

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por NELSON ANTONIO 

DE AMORIM MASSA em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE. 

Apresentou seus cálculos às fls. 86/87.

O Estado de Mato Grosso apresentou Exceção de pré-executividade às 

fls. 88/90, com cálculos à fl. 90-v.

O Exequente concordou com os cálculos apresentados pelo Estado no 

que toca aos danos materiais e morais, mas discordou de seu cálculo dos 

honorários sucumbenciais, haja vista que considerou o proveito 

econômico e não o valor atualizado da causa, conforme determinado na 

sentença de fls. 77/81.

É o que merecia relato.

Decido.

Incontroversos os valores de danos morais e materiais, necessária se faz 

tão somente a análise da questão quanto aos honorários sucumbenciais.

Tem razão o exequente em seus argumentos, pois a sentença (fl. 81) 

dispôs da seguinte maneira:

“Condeno o Requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

que fixo, por equidade, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.”

É notório que o valor da causa é R$ 69.486,00 (sessenta e nove mil 

quatrocentos e oitenta e seis reais) (fl. 18), devendo ser atualizado, a fim 

de se apurar o valor devido a título de honorários sucumbenciais (10%).

Assim, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização 

dos cálculos dos honorários advocatícios de acordo com a sentença de 

fls. 77/81.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038774-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT0020797A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que o valor atribuído à 

causa pela Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos, atualmente em R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e 

quarenta reais). Dito isto, constato que o presente feito não pode ser 

submetido à análise e julgamento perante a Vara Especializada da 

Fazenda Pública, uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É 

de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos”. Disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: “§ 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, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Portanto, 

diante do caráter absoluto da competência prevista no art. 2º da Lei nº 

12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem ser utilizados 

como critérios para fixação de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme entendimento já firmado pelo STJ: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O 

artigo 6º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no 

recurso especial, não se constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a 

quo, nem embargos declaratórios foram opostos, ressentindo-se, 

consequentemente, do indispensável prequestionamento, cuja ausência 

inviabiliza o conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o 

enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte 

Superior de Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais 

Federais possuem competência para o julgamento das ações de 

fornecimento de medicamentos em que haja litisconsórcio passivo 

necessário entre a União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não 

exceda sessenta salários mínimos, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica (REsp nº 1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, in DJe 1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) 

Por todo o exposto, declino a competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na 

distribuição, remetendo-se os autos àquele Juizado, consignando-se os 

nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037966-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANY APARECIDA FERREIRA DA CUNHA BARBOZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 

LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por IRANY 

APARECIDA FERREIRA DA CUNHA BARBOZA contra ato dito coator 

praticado pela SECRETÁRIA ADJUNTA DE POLÍTICAS DE PESSOAL DA 

EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando em sede liminar que 

seja determinada a concessão da licença para qualificação profissional. A 

Impetrante conta que obteve êxito em ser aprovada no programa de pós 

graduação stricto sensu em ensino de Ciências e Matemática. Relata que 

tem formação na área de Letras e que esta área não está dissociada da 

Matemática, uma vez que os enunciados matemáticos precisam de uma 

interpretação linguística das operações matemáticas, devendo se 

destacar a interdisciplinaridade como forma de desenvolver um trabalho 

de integração dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas do 

conhecimento, que é o objetivo da Impetrante. Aduz que o pleito restou 

indeferido sob o argumento de que o requerimento não encontra amparo 

legal garantido pela LC nº 04/90, LC nº 50/1998, Decreto nº 6.481/2005 e 

Instrução Normativa nº 005/2018, mormente quanto à necessidade de 

consonância do curso de mestrado com a habilitação do servidor, 

destacando que seu projeto está totalmente voltado para a sua área de 

atuação, pois objetiva interpretar textos matemáticos. Expõe que preenche 

todos os requisitos para a concessão da licença qualificação, e que a 

negativa baseada na afirmação de que seu projeto de mestrado não seria 

voltado para a sua formação pedagógica é um ato ilegal e atentatório aos 

seus direitos. Sustenta que apesar da grade curricular do mestrado estar 

voltado para ciências e matemática, são disciplinas de proveito para 

qualquer outra área do conhecimento humano, e que um professor 

necessita de conhecimento amplo. Com a inicial vieram os documentos de 

fls. 9/43. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é remédio 

constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente 

ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º 

da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. Conforme 
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mencionado no relatório, o ato coator se atém à negativa da concessão de 

licença para qualificação profissional em mestrado. A Lei Complementar nº 

04/90, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos estaduais, 

disciplina que: Art. 116. A licença para qualificação profissional se dará 

com prévia autorização do Governador do Estado e consiste no 

afastamento do servidor de suas funções, sem prejuízo dos seus 

vencimentos, assegurada a sua efetividade para todos os efeitos de 

carreira e será concedida para frequência de curso de formação, 

treinamento, aperfeiçoamento ou especialização profissional ou a nível da 

pós-graduação e estágio, no país ou no exterior, se de interesse do 

Estado. Nota-se que o ato não é vinculado, devendo ser observado o 

interesse do Estado. Da mesma forma, o Decreto nº 6.481/2005, que 

disciplina sobre a concessão de licença para qualificação profissional dos 

servidores estaduais em nível de mestrado ou doutorado, menciona a 

conveniência da Administração Pública para a concessão da licença 

pretendida, vejamos: Art. 2º A licença para qualificação profissional será 

concedida para cursos de Pós-Graduação, em nível de Mestrado, 

Doutorado observando-se o interesse do órgão ou entidade de lotação do 

servidor, e dar-se-á com prévia autorização do Governador do Estado de 

Mato Grosso. Dessa forma, nesta sede de cognição sumária não há como 

acolher a pretensão da Impetrante uma vez que o ato ora combatido está 

de acordo com a conveniência e oportunidade da administração pública. 

Diante de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013559-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DE MOURA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

ajuizada por SIRLEI DE MOURA CORREA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do 

auxílio doença e sua manutenção até que reste comprovado o 

restabelecimento de sua capacidade laboral, bem como o pagamento 

retroativo à 24/11/2016 e as parcelas vincendas. Aduz a Requerente que 

é funcionária da Caixa Econômica Federal, e que desde 14/11/2011 tem se 

afastado habitualmente do trabalho para gozo de auxílio doença 

acidentário, tendo o Requerido ora lhe concedido o benefício na 

modalidade previdenciária (B31), ora na acidentária (B91). Conta que o 

último pedido de afastamento ocorreu em 24/11/2016 e foi negado em 

04/04/2017 quando da realização de perícia médica pelo INSS, negativa 

esta que contraria os atestados de saúde ocupacional emitidos pelo 

médico do trabalho da CEF. Relata que não houve melhora em seu quadro 

clínico, o que evidencia a doença ocupacional que lhe gera a incapacidade 

ora alegada, razão pela qual se faz necessária a manutenção do benefício 

de auxílio doença acidentário (B91) até que esteja reabilitada ao labor. 

Com a inicial vieram os documentos de fls. 22/74. A antecipação de tutela 

foi deferida às fls. 75/80 para “determinar o restabelecimento do auxílio 

doença acidentário por 90 (noventa) dias, nos termos da CAT emitida com 

efeitos a partir desta decisão”, designando data para realização de perícia 

(ID 8312397). Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação 

às fls. 84/90, e juntou os documentos de fls. 91/106. Encartado o laudo 

médico pericial às fls. 115/127. Resposta à contestação às fls. 128/130. A 

Requerente manifestou-se acerca do laudo pericial às fls. 134/135 e 

juntou os documentos de fls. 136/140 e 143/147. É o relatório. Decido. 

Antes de adentrar ao mérito, passo a análise da preliminar levantada pelo 

requerido na oportunidade da contestação. Alega a ocorrência da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. Nesse sentido, verifica-se que a ação foi 

intentada em 03/05/2017 e visa o recebimento de valores retroativos a 

24/11/2016, razão pela qual não há que se falar em prescrição e por isso 

rejeito a preliminar. Passo a análise do mérito. Conforme mencionado no 

relatório, pretende a Requerente a concessão de auxílio doença e sua 

manutenção até o restabelecimento da capacidade laborativa, bem como 

pagamento retroativo desde 24/11/2016, oportunidade em que foi 

requerido o benefício e restou indeferido pelo INSS. Analisando o laudo 

médico pericial encartado às fls. 115/127, verifico que em resposta aos 

quesitos 3, 4, 6, 11 e 12 formulados pelo Juízo, o perito assim respondeu: 

“3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” 

sofrida pelo Requerente? Resposta: Apresenta transtorno depressivo 

recorrente, com quadro atual de descompensação clínica. 4. Existe nexo 

causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho 

realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos 

objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade? Resposta: Sim, 

de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e as CATs emitidas. 

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional? Resposta: Apresenta quadro clínico 

descompensado, ocasionando sua limitação funcional. 11. O Requerente 

apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? Resposta: Sim. 12. Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga 

o (a) Sr. (a) Perito (a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é 

permanente ou temporária? Resposta: Temporária.” Ainda sobre o laudo 

pericial mencionado, a conclusão foi a seguinte: “Com base nos elementos 

e fatos expostos, conclui-se que a pericianda apresenta incapacidade 

laboral total e temporária. Não apresenta limitação para a vida 

independente.” A despeito da informação relatada pelo perito médico, 

consignando que a Requerente possui incapacidade laborativa total e 

temporária, verifica-se que o benefício devido a Requerente é o do auxílio 

doença. O art. 59 da Lei nº 8.213/91, que trata dos planos de benefício da 

previdência social, estabelece que o auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigida nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Nesse 

sentido o entendimento do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA 

NECESSÁRIA DE OFÍCIO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO 

DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-DOENÇA 

– INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA DEMONSTRADA – 

REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – MARCO PARA CESSAÇÃO DO 

BENEFÍCIO – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO VERIFICADA – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – RPV - APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI 

12.919/2013 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAMEImpossível a fixação da data de 

cessação do benefício, pois necessário a verificação se a doença 

persiste, devendo, portanto, cabendo a Autarquia, como pretende, aferir 

se a Apelada faz jus, ainda, a percepção do referido benefício.O INSS é 

isento do pagamento das custas processuais, salvo a ressalva disposta 

no art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 7.603/01.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. 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.Havendo formação de 

precatório, após a sua inscrição, aplica-se o art. 27 da Lei nº 

12.919/2013.O art. 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata 

da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, 

determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, 

nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado 

o julgado. (Apelação/Remessa Necessária 161065/2016, DR. GILBERTO 

LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018) Saliente-se que o 

laudo pericial indica o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para nova 

avaliação médica acerca da capacidade laborativa (quesito 13 do juízo), 

devendo o requerido se atentar para esta recomendação, promovendo 

nova perícia administrativa para a verificação de eventual recuperação da 

capacidade laborativa da Requerente. Diante de todo o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, para reconhecer o direito à concessão do auxílio 
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doença acidentário, devendo o benefício ser mantido enquanto persistir a 

incapacidade da Requerente, CONDENANDO o Requerido ao pagamento 

retroativo, se houver, desde o indeferimento administrativo em 26/11/2016, 

com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança 

desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 

11.960/2009), e correção monetária contados do evento danoso com base 

no INPC, conforme Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 

8.213/91, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso 

Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905. Tendo em vista a juntada do 

laudo pericial, determino a expedição de alvará para levantamento dos 

honorários periciais, observando os dados bancários indicados pelo Sr. 

Perito à fl. 115. Oficie-se a autarquia previdenciária para que tome 

conhecimento desta decisão. Sem custas, condeno o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.R.I.C. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1038513-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE COELHO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO: Vistos. Faculto a emenda da inicial para 

que o autor adeque o seu pedido ao rito escolhido - ação de cobrança, 

onde não é factível o pedido de"sob pena de multa de 10 %..." Deve o 

autor também identificar corretamente o valor dado a causa, bem como 

justificar corretamente o seu pedido de justiça gratuita, ante a não 

comprovação de miserabilidade da autora e a possibilidade de 

parcelamento dos valores em até seis parcelas.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038796-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERATO EVARISTO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1038796-10.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LIBERATO EVARISTO PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Cumpra-se a 

ordem deprecada, com urgência, por se tratar de matéria de saúde, 

expedindo-se o necessário, nesta data, por oficial plantonista, se 

necessário for. Comunique-se ao Juízo deprecante prestando as 

informações necessárias. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção 

das cautelas de praxe. Cumpra-se, servindo a presente como mandado. 

Cuiabá, 7 de novembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038856-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ARCOVERDE ANGELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1038856-80.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JEAN ARCOVERDE ANGELI 

REQUERIDO: INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

INTERMAT Vistos e etc. Cumpra-se a ordem deprecada, com urgência, 

expedindo-se o necessário, nesta data, por oficial plantonista, se 

necessário for. Comunique-se ao Juízo deprecante prestando as 

informações necessárias. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção 

das cautelas de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 7 de novembro de 2018 

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038865-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON VANNI CATUNDA OAB - MT0007372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1038865-42.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ANTONIO MANOEL ALVES DE 

LIMA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA 

Vistos e etc. Cumpra-se a ordem deprecada, expedindo-se o necessário, 

nesta data, por oficial plantonista, se necessário for. Comunique-se ao 

Juízo deprecante prestando as informações necessárias. Após, 

devolva-se à origem, mediante a adoção das cautelas de praxe. 

Cumpra-se. Cuiabá, 7 de novembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE 

CARVALHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036607-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MARIA DAS GRACAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA OAB - MT11731/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033786-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZIDIO DE SOUZA MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor das informações constantes no documento de ID. 16395801, e 

para comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da 

1ª parcela das custas e despesas judidicias. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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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: 1037921-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA INDUSTRIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor das informações constantes no documento de ID. 16396145, e 

para comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da 

1ª parcela das custas e despesas judicias. 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 738493 Nr: 35065-67.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMIDIO PEREIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 ISTO POSTO e por tudo que dos autos consta, CONHEÇO dos Embargos 

de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, ACOLHO-OS, sanando a 

omissão apontada, tão somente para revogar o arbitramento da multa 

cominatória. Mantenho a decisão embargada pelo seus demais termos. 

Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 778270 Nr: 31670-33.2012.811.0041

 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: MBS INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CARLOS RIPKE - 

OAB:18339/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 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. 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, 6 de novembro 

de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 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

 Vistos.

Pelo que se apercebe, as partes não se atentaram para a nova 

sistemática processual para se intimar as testemunhas por elas arroladas, 

sendo certo que a intimação deverá ser instrumentalizada pelos proprios 

advogados, sendo que o Juízo apenas intervém quando 

comprovadamente demonstrada que a providência foi inexitosa - em 

casos pois excepcionais - ou quando for arrolada pela Defensoria Pública 

ou MP, o que não é o caso.

Essa é a exegese tirada do artigo 455 e seus parágrafos do NOVO CPC.

Portanto, INDEFIro o pedido de INTIMAÇÃO pelo JUÍZO DAS 

TESTEMUNHAS, alertando às partes que o não comparecimento destas na 

solenidade importará na desistência tácita em serem inquiridas, em juízo, 

nos exatos termos do artigo 455, §3\.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 914968 Nr: 40130-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, CLAUDINEY DA 

SILVA SANTANA, EDIR DE FATIMA BOBBO CARRENHO, MARIA 

GARBUGIO ORTEGA, PAULO MANOEL ANTONIASSI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Impulsiono o processo para intimar o Autor do desarquivamento dos 

autos, bem como, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, caso 

contrário os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 801625 Nr: 8059-17.2013.811.0041

 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: MRS, VERA LUCIA RIBEIRO SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

 Não obstante estar este processo inserido no rol da META 2 do CNJ; ter 

este magistrado saneado o feito há quase dois meses, é fato notório a sua 

indevida paralisação na serventia, sem o cumprimento célere das 

determinações judiciais, o que redundou na juntada do requerimento de fls. 

108, na data de ontem, onde a Defensoria Pública vindica pela intimação 

de testemunhas para a solenidade, sem tempo hábil para tanto.

 Consequentemente, a solenidade não pode ser realizada, já que a autora 

ainda estava no prazo para a realização de tal pedido.

 Pena!

 Designo nova data para a audiência. Dia 18 de dezembro do corrente, às 

15:00.

 INTIMEM-SE as TESTEMUNHAS ARROLADAS ATEMPADAMENTE e as 

partes.

 DESENTRANHE-SE o documento de fls. 101/104 posto que JUNTADO DE 

FORMA ERRADA, eis que alienígena a estes autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038842-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690/O (ADVOGADO(A))

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1038842-96.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 

IMPETRADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA impetrou o 

presente mandado de segurança contra ato do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/MT, que 

condicionou o licenciamento/transferência do veículo marca/modelo 

VW/SAVEIRO, cor predominante BRANCA, ano/modelo 2015/2016, placas 

QBK-9851, renavam nº 01079007781, ao recolhimento de multa por 

infração de trânsito. Em síntese o impetrante sustenta que ao tentar obter 

a transferência/licenciamento do veículo, foi surpreendido com a 

obrigatoriedade de prévio pagamento das multas pretéritas existentes, 

como condição para expedição do documento. O impetrante assegura que 

em nenhum momento fora notificado das autuações. Pelo que, pleiteia 

ordem liminar para proceder a transferência do veículo, bem como o 

licenciamento, sem condicionar ao pagamento de multa, enquanto no 

mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança com confirmação 

da medida liminar. Com a inicial vieram os documentos anexos. É o que 

tinha a relatar. Decido. O mandado de segurança é remédio constitucional 

para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso 

de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por 

parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da 

Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/2009. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. O deferimento da liminar em mandado de segurança visa 

resguardar possível direito do impetrante, para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Dispõe ainda a 

supramencionada Lei, em seu art. 7º, inciso III, que o juiz ordenará “que se 

suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, (...)”. No ‘mandamus’, o julgador deve reconhecer 

o direito líquido e certo, quando a Parte Impetrante demonstrar mediante 

prova pré-constituída, que faz jus ao direito incontestável de ter deferida 

sua pretensão. Sobre o teor do direito a ser demonstrado, o doutrinador 

Hely Lopes Meirelles esclarece que: "(...) para a concessão da liminar 

devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser 

reconhecido na decisão de mérito - fumus boni iuris e periculum in mora." 

(In Mandado de Segurança, São Paulo, Malheiros, 23ª ed., 2001, p. 73). 

Vê-se que a questão sob análise está em se verificar a existência ou não 

do aludido direito líquido e certo que a Impetrante alega ser resultado de 

abuso de poder pela autoridade apontada como coatora em lhe exigir o 

pagamento da multa por infração de trânsito, para o licenciamento e 

transferência do veículo de sua propriedade. No que tange a essa 

exigência, é de se sustentar que tal vinculação revela-se ilegal, isto 

porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, 

para receber o que efetivamente lhe é de direito, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento da 

multa não pode ser considerado exercício do poder de polícia. Pois tal fato 

é o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Embora o art. 131, § 

2º do Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido 

após a quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, 

entendo que este dispositivo se revela inconstitucional, pois a coerção 

dos administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja 

direta ou indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por 

essa razão, deve ser repelida. Nesse sentido, a jurisprudência estadual: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

MULTAS DE TRÂNSITO – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA 

RATIFICADA. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou 

transferência de veículo ao pagamento de multas.” (TJMT - ReeNec, 

21613/2012, DRA. MARILSEN ANDRADE ADARIO, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 18/05/2012, Data da publicação no DJE 

29/05/2012). Data vênia, a legislação de trânsito não pode ter o condão de 

impedir a livre circulação de veículos e as prerrogativas inerentes ao 

direito de propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, ficando o 

veículo da Impetrante impedido de transitar, pois sem a 

transferência/licença há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na Carteira Nacional 

de Habilitação. Trata-se de sanção política, que entendo inadmissível em 

nosso sistema jurídico. Ademais, inexiste, nesse caso, perigo de lesão ao 

interesse público, caso a Administração busque pelas vias judiciais 

adequadas, inclusive empregando instrumentos privilegiados admitidos na 

execução fiscal, para o recebimento dos seus créditos. Dessa forma, não 

se admite a coação administrativa. A respeito leciona o culto professor 

Celso Antônio Bandeira de Mello: "A via da coação só é aberta para o 

Poder Público quando não há outro meio eficaz para obter o cumprimento 

da pretensão jurídica e só se legitima na medida em que é não só 

compatível como proporcional ao resultado pretendido e tutelado pela 

ordem normativa." (Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006. p. 801). De modo que, a sanção pelo atraso no 

pagamento de multas somente pode ser a exigência de acréscimos 

pecuniários para compensar os prejuízos causados. Destarte, entendo 

presentes os requisitos exigidos para a concessão da liminar, quais 

sejam: - plausibilidade do direito substancial invocado (“fumus boni juris”); 

- possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação 

(“periculum in mora”). Posto isso, com fundamento no art. 7º, III, da Lei n. 

12.016/2009, DEFIRO A LIMINAR almejada, para determinar que a 

autoridade impetrada efetue o licenciamento anual e possibilite a 

transferência e licenciamento do VEÍCULO VW/SAVEIRO, COR BRANCA, 

ANO 2015/2016, PLACA QBK-9851, de propriedade do Impetrante JOÃO 

ANTÔNIO DE OLIVEIRA, mediante apresentação do recibo original 

assinado com firma reconhecida, e demais documentos exigidos pela 

autoridade coatora, abstendo da exigência do pagamento da multas pré 

existente. Expeça-se o necessário. Notifique-se a autoridade impetrada 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), e cumpra-se o disposto no 

art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de novembro de 2018. PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1028840-04.2017.8.11.0041 AUTOR(A): AVERALDO NUNES DE FREITAS 

RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc, Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela 

ajuizada por Averaldo Nunes de Freitas em face do Estado de Mato 

Grosso (Gestor Estadual do Sistema Único de Saúde). Narra, em síntese, 

ser portador de GLIOBLASTOMA MULTIFORMW, nível IV (câncer no 

cérebro) de modo que é uma doença rara que acarreta graves 

complicações e apresenta alto risco de morte, caso não receba o 
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tratamento adequado atempadamente. Afirma que após avaliação médica 

a equipe que lhe assiste optou em utilizar em sessão de radioterapia aliado 

ao medicamento TEMODAL, sendo este o único medicamento que aumenta 

a sobrevida do paciente quando paralelamente a radioterapia. Ressalta, 

por fim, que não possui condições financeiras para custear o tratamento 

médico adequado, por ser um tratamento de alto custo em decorrência dos 

altos preços dos fármacos utilizados. Requereu, portanto, a concessão da 

medida antecipatória, inaudita altera pars, para que o requerido, 

imediatamente, tome as providências para que seja fornecido o 

medicamento descrito na inicial, conforme consta relatório medico com 

justificativa/ laudo carreados nos autos. Pede a assistência judiciária 

gratuita. Com a inicial vieram os documentos introdutórios. Conforme 

Parecer do NAT de ID. 10037803, não foi possível a manifestação, tendo 

em vista a falta de profissional farmacêutico na equipe técnica. 

Antecipação de tutela DEFERIDA. Apesar de citado, o Estado de Mato 

Grosso não apresentou contestação. Na sequência, a autor noticiou o 

descumprimento da liminar concedida, com vindicação pelo bloqueio de 

valores para que o requerente tenha meios de comprar o fármaco 

vindicado na exordial. Após, devidamente intimado acerca do 

descumprimento da liminar concedida, o ente público ainda persistiu em 

não atender a ordem judicial emanada deste Juízo. Foi deferido bloqueio 

judicial em favor do requente, como forma de prover a aquisição dos 

medicamentos oncológicos e dentre outros procedimentos médicos. Houve 

as devidas prestações de contas dos valores confiados, conforme notas 

ficais carreadas no feito (id’s. 11823263, 11823253, 11823226 e 

11823229). O Ministério Público, em esmerado parecer da lavra do 

eminente Promotor de Justiça, Dr. Aurélio René Arrais, manifesta-se pela 

confirmação da liminar concedida e a procedência da ação. É o relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a emenda da inicial. In casu, decreto a 

revelia do ESTADO DE MATO GROSSO em razão da ausência de 

Contestação no prazo legal, com fundamento no artigo 344 do CPC. “Art. 

344 – Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” 

Inicialmente, entendo desnecessária a realização de perícia médica no 

autor, posto que a existência de requisição bem como do competente 

LAUDO MÉDICO, dentre outros documentos, atestando a necessidade da 

providência pleiteada, se me apresenta como suficiente para demonstrar a 

necessidade de concessão da tutela jurisdicional vindicada. A lide admite 

pronta solução, porquanto, a par de versar sobre questão de direito e de 

fato, prescinde da produção de provas complementares, estando o pedido 

suficientemente instruído, tornando-se desnecessária a produção de 

prova testemunhal. Assim, presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, com fulcro do art. 355, I e II, do NCPC. De 

acordo com o disposto no art. 196 da Constituição Federal, a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e 

econômicas que vise 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. No tocante ao mérito da questão, imprescindível 

ressaltar que o presente caso trata-se da garantia do direito à saúde, e 

reflexamente, do direito à dignidade da pessoa humana, ambos garantidos 

constitucionalmente. Conforme se dessume dos autos, resta comprovado 

que a parte requerente é portador de CÂNCER, patologia muito agressiva 

que pode acarretar morte prematura, caso não seja tratada com o 

medicamento adequado, motivo pelo qual necessita da utilização do 

medicamento pleiteado, necessário à preservação dar sobrevida ao 

paciente, devendo o tratamento ser custeado pelo ente estatal, uma vez 

que aquela não possui condições financeiras de arcar com os custos da 

aquisição, devido ao alto custo do fármaco. Insta salientar, que o direito à 

saúde vem elencado na Constituição Federal como direito básico do 

cidadão, sendo, inclusive, desdobramento do direito à vida. Trata-se, 

portanto, de obrigação da Administração Pública, como órgão executor 

das políticas administrativas do Estado, por em prática e garantir ao 

cidadão tais direitos. Como bem dispõe o art. 196 da Constituição Federal, 

“A saúde é direito de todos e dever do estado”. O verbo dever elucida 

qualquer questão acerca da discricionariedade do ato. O Estado (gênero) 

deve proporcionar o direito à saúde a todos os cidadãos, não cabendo a 

este qualquer juízo de discricionariedade se irá ou não conceder tal direito 

aos cidadãos. O Estado-Administração (gênero) não pode erguer 

barreiras burocráticas, ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o 

tratamento adequado ao cidadão carente. O usuário do SUS tem direito a 

atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada, 

independentemente dos problemas orçamentários que a Administração diz 

ter, sob pena de estar ferindo o direito à vida, além dos princípios da 

isonomia e da igualdade de condições. O direito à vida e à saúde não 

podem ser sacrificados pela obediência estrita a procedimentos 

orçamentários, ou a critérios de prioridades estabelecidos pela 

Administração, pois este direito é assegurado a todos os membros da 

coletividade pela Constituição Federal. Os doentes não podem ficar à 

mercê da solução de problemas de ordem administrativa. Trata-se de 

necessidade urgente, para que se evite mal irreparável provocado pela 

inércia do setor público. Àqueles apegados aos procedimentos 

burocráticos, mormente o malfadado Protocolo de Diretrizes Clínicas e 

Terapêuticas do SUS que, propositalmente, leva anos para ser atualizado, 

servindo como escusa ao cumprimento do dever constitucional citado, 

saliento que é muito fácil empilhar argumentos contrários aos interesses 

da parte necessitada, mormente não estando em posição decisória, não 

correndo o risco de serem responsabilizados por perdas e danos em caso 

de eventual perecimento do direito tutelado. Como julgador, hei de analisar 

a questão com a sensibilidade que o caso requer, alheio a meras normas 

infraconstitucionais que não tem o mínimo condão de afastar o dever 

previsto na Constituição Federal, que não comporta restrições, fazendo 

valer o direito à saúde em sua plenitude, de forma a apaziguar o 

sofrimento da parte que recorre ao Poder Judiciário para fazer valer um 

direito básico, passando por uma peregrinação desnecessária, não 

bastasse a própria doença ser suficiente para lhe impingir sofrimento, 

pois, via de regra, ninguém vem a juízo pedindo a realização de 

procedimento cirúrgico ou o fornecimento de medicamento ou exame por 

mero capricho, mas sim, por necessidade. A estes, pois, amantes da 

burocracia, defensores ferrenhos dos Protocolos Clínicos de Diretrizes, 

da desconsideração de laudos médicos particulares e da necessidade de 

prévio procedimento administrativo como condição para propositura da 

ação judicial, sem olvidar da supremacia e indisponibilidade do interesse 

público e da importância da adoção das medidas necessárias à sua 

proteção, entendo oportuno transcrever, para fins de reflexão, algumas 

breves e sábias palavras proferidas pela Desembargadora Maria Elza, do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que ao julgar o Recurso de Agravo de 

Instrumento n.º 1.0024.07.463539-2/002, assim fundamentou sua decisão: 

“(...) A quatro, porque questões formais e burocráticas não podem 

inviabilizar o direito à vida e á saúde. Não se pode esquecer que a razão 

de existência do Estado, do Direito e do Poder Judiciário está na pessoa 

humana. Decisões fundadas em teses abstratas, desenvolvidas num 

imaginário que não se coaduna com o mundo real conduz a decisões 

totalmente desconectadas com a realidade. Veja o caso, por exemplo, de 

decisões que desprezam a validade do laudo médico particular. Ora, o fato 

de o referido documento ser produzido unilateralmente é irrelevante. 

Afinal, qual outra forma de a parte impetrante provar que possui uma 

doença grave, senão trazendo laudo do médico que cuida de sua saúde? 

Seria necessário pedir este laudo ao Estado? Quem responde sim, 

esquece que para marcar uma consulta no SUS levam-se meses. Quem 

está acometido de doença grave pode esperar? O Poder Judiciário não 

pode desprezar a difícil realidade da população brasileira no que tange ao 

serviço público de saúde. O conforto de nossos gabinetes e de nossas 

vidas não é o mesmo de quem vai para fila do SUS de madrugada, sem 

saber se vai ser atendido ou não. Sensibilidade e um pouco de senso 

quanto à nossa dura realidade hão que estar presentes no espírito do 

julgador. (...)” Portanto, em tendo sido comprovada a necessidade 

absoluta do uso do medicamento solicitado, perdurando, ainda, a eventual 

necessidade do fornecimento do fármaco, impõe-se a procedência da 

presente ação, sem sobra de dúvida. Ademais disso, saliento que a 

condenação do requerido ao cumprimento do seu dever constitucional não 

configura ofensa ao princípio da separação de poderes, pois a execução 

do dever em questão não se insere no âmbito da discricionariedade do 

agente público, ao qual, como membro do Poder Executivo, cabe executar 

as leis que lhe são impostas, sendo não apenas viável, como necessária, 

a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento da lei em 

caso de omissão da autoridade competente. Ao arremate, saliento que o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de 

considerar devida a prestação do serviço de saúde pública pelos entes 

públicos em face dos administrados, de maneira solidária, conforme se 

observa da seguinte decisão: “Suspensão de Segurança. Agravo 

Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da 

Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas 

públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. 

Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem 
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direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em 

matéria de saúde. Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat). 

Fármaco registrado na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à 

ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. Possibilidade de 

ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STA 175 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES 

(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 

29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070) Noutro 

norte, não pode deixar de olvidar, a impossibilidade de condenação do 

requerido ao fornecimento de medicamentos futuros e incertos, sob pena 

da demanda jamais terminar, como já visto: “Medicamento - Impossibilidade 

de condenação ao fornecimento de medicamentos futuros e incertos, sob 

pena de se eternizar a demanda A liminar deve ater-se aos medicamentos 

contidos no receituário encartados na inicial Inexistência de requisição 

médica para exames clínicos e laboratoriais Novos procedimentos médicos 

demandarão novas demandas - Adequada fixação de multa Recurso 

parcialmente provido.” (TJ-SP - AI: 21261163220148260000 SP 

2126116-32.2014.8.26.0000, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de 

Julgamento: 05/11/2014, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

05/11/2014. Com essas considerações e por tudo que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial tão somente para 

consolidar os termos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos 

da tutela no nascedouro destes autos. Extingo os autos com resolução de 

mérito nos termos no art. 487, I, do NCPC. Sem custas. Condeno o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa observados os critérios do (art. 85, § 3º, I, 4º, III do 

Código de Processo Civil). Por estar amparada em jurisprudência do 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, a presente decisão não se sujeita 

ao reexame necessário, de acordo com o § 4º do artigo 496 do CPC. Após 

o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito
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ALINE LOURENCAO DOS SANTOS OURIVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOHAN FUCHS SELLE OAB - MT17164/O (ADVOGADO(A))
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004002-80.2018.8.11.0002 IMPETRANTE: ALINE LOURENCAO DOS 

SANTOS OURIVES IMPETRADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, DIRETOR 

GERAL DO DETRAN-MT Vistos e etc, Cuida-se de Mandado de Segurança 

com Pedido de Liminar impetrado por Aline Lourenção dos Santos, 

devidamente qualificado nos autos, contra ato praticado pelo Presidente 

Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - 

DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional que autorize o 

licenciamento do veículo de sua propriedade, melhor descrito nos autos, 

sem a exigência do recolhimento das multas de trânsito impostas. 

Assevera, em síntese, que ao tentar efetuar os pagamentos de IPVA e 

Seguro Obrigatório foi surpreendido com infrações de trânsito, sendo 

pratica de tais atos estaria vinculada ao pagamento das referidas multas 

imputadas em seu nome. Apresentou documentos com a petição 

introdutória. A liminar foi deferida. Informações foram prestadas pela 

autoridade coatora apontada no id. 13655534, acompanhada de 

documentos, suscitando preliminarmente a inadequação da via eleita e a 

ausência da prova pré-constituída. No mérito, requer ao fim a denegação 

da segurança por inexistir nenhum ato abusivo ou ilegal. O Representante 

do Ministério Público opina pela denegação do presente writ. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Antes de adentrar na análise do mérito da questão, 

saliento que as preliminares de inadequação da via eleita e ausência de 

prova pré-constituída se confundem com o mérito da ação e, portanto, 

com este serão analisadas, na medida do necessário. Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN, salientando que o pedido 

formulado contempla a emissão do licenciamento anual, medida esta que 

se insere no âmbito de sua competência administrativa, conferindo-lhe a 

legitimidade necessária para figurar no polo passivo da ação, em 

consonância com o artigo 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, que esta 

dispõe: “Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito 

dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: III - 

vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, 

registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o 

Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do 

órgão federal competente;” (grifei) É caso de concessão da segurança. 

Como é cediço, é legítimo o condicionamento de licenciamento de veículo 

ao pagamento dos débitos referentes a tributos, encargos e multas de 

trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da 

responsabilidade pelas infrações cometidas, nos exatos termos do art. 

131, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, trata-se de ato ilegal a 

exigência do pagamento de infrações de trânsito para a renovação do 

licenciamento, sem que tenha havido a prévia notificação do infrator, 

suficiente para cientificá-lo da imposição da penalidade. Insta observar 

serem aplicáveis ao processo administrativo os princípios da ampla defesa 

e do contraditório, razão pela qual se torna imprescindível, para a 

validação da infração de trânsito, a notificação do infrator, 

possibilitando-lhe, assim, a apresentação de defesa. Conforme dispõe o 

art. 5º, LV da Constituição Federal: “aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, tratando-se, 

pois, de garantia fundamental. No caso dos autos, verifico não ter restado 

comprovado pelo Impetrado a regular notificação do Impetrante. Sendo 

assim, reputo ilegal a recusa ao pedido de licenciamento do veículo, 

condicionando-o ao pagamento das multas impostas, porquanto, frente a 

ausência de prévia notificação da imposição, não foi oportunizado ao 

Impetrante discutir, administrativa ou judicialmente, as infrações impostas. 

Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO CONDICIONADO O PAGAMENTO DE MULTAS. Pretende a 

suspensão da multa de trânsito, a fim de que possa proceder ao 

licenciamento do seu veículo. Licenciamento de veículo condicionado ao 

pagamento de multas. Ilegalidade. Ausê29ncia de comprovação de 

notificação emitida. Incumbe à autoridade coatora provar a efetiva 

notificação. Segurança concedida para permitir renovação da licença 

veicular sem o pagamento das multas. Sentença mantida.” (TJ-SP - REEX: 

10163272520148260224 SP 1016327-25.2014.8.26.0224, Relator: Ronaldo 

Andrade, Data de Julgamento: 03/03/2015, 3ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 20/03/2015). Aliás, este entendimento encontra-se 

consolidado, conforme dispõe a Súmula nº 127 do Superior Tribunal de 

Justiça: “É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. Salienta-se não 

ser o caso de se discutir a validade ou não das penalidades impostas, a 

ser travada em autos próprios (ação declaratória), mas considerar a 

impossibilidade momentânea de se exigir o pagamento da multa para o 

licenciamento anual, em razão da ausência de provas de que o Impetrante 

tenha sido prévia e devidamente notificado. Por fim, observo que a 

autorização para o licenciamento restringe-se ao exercício do ano de 

2018, haja vista a impossibilidade de, agora, se alegar o desconhecimento 

das infrações constantes nos autos. Diante de todo o exposto, com esteio 

nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, 

vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, 

para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, restringindo-se ao 

exercício do ano de 2018, sem o pagamento das infrações de trânsito 

apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar deferida. Oficie-se a 

autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do 

oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de 

recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 

1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do 

recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de novembro de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008341-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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RODRIGO LEAO DO CARMO PEREIRA OAB - MT6185/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008341-82.2018.8.11.0002 IMPETRANTE: JOSE GOMES NETO 

IMPETRADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT, SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE 

URBANA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por José Gomes Neto em face do Presidente do Departamento 

Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso e o Secretário Municipal 

de Transporte Urbanos de Cuiabá/MT, postulando um provimento 

jurisdicional que autorize o licenciamento do veículo, sem a exigência do 

recolhimento das multas de trânsito impostas e, ainda seja declarada a 

inexigibilidade e insubsistência das multas, excluindo tais infrações do 

registro cadastral do DETRAN-MT. Alega que é proprietário da veículo 

marca/modelo FORD/KA, placas PWK-1844, RENAVAM nº 01057515857, 

ano/modelo 2015/2015, cor predominante VERMELHA, que ao tentar emitir 

o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), tomou 

conhecimento da existência de multas no prontuário do veículo, sendo-lhe, 

consequentemente, negada a emissão do correspondente documento de 

porte obrigatório para o tráfego regular. Assevera, ainda, que a autoridade 

coatora está agindo ilegalmente, tendo em vista que não houve a 

notificação prévia da existência das multas. Diante do que expôs, requer 

em sede liminar a concessão da ordem mandamental para proceder o 

licenciamento anual de seu veículo, sem o pagamento prévio das multas 

pré-existentes e requer ao final da demanda que seja anuladas as 

referidas multas. A petição veio instruída com documentos. A liminar foi 

deferida. Devidamente intimada para prestar as informações pertinentes 

ao caso, a autoridade coatora acostou o id. 15840938, acompanhado de 

documentos subsequentes, requerendo o acolhimento das preliminares de 

ilegitimidade passiva, ausência da prova pré-constituída e inviabilidade da 

via eleita. O Representante do Ministério Público manifestou pela ausência 

de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, 

destaco que as preliminares de carência de ação por inadequação da via 

eleita e ausência de prova pré-constituída do direito alegado se 

confundem com o mérito da impetração e, portanto, com este serão 

analisadas, na medida do necessário. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pelo DETRAN, salientando que o pedido formulado 

contempla a emissão do licenciamento anual, medida esta que se insere no 

âmbito de sua competência administrativa, conferindo-lhe a legitimidade 

necessária para figurar no polo passivo da ação, em consonância com o 

artigo 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, que esta dispõe: “Art. 22. 

Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e 

do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: III - vistoriar, 

inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, 

emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de 

Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal 

competente;” (grifei) Passo a analisar o mérito, a controvérsia a ser 

analisada no caso em comento se limita a apurar a existência do direito da 

parte impetrante em obter o licenciamento de seu veículo 

independentemente do pagamento das multas vinculadas ao seu 

prontuário, bem como a anulação das multas existentes. Ocorre que a 

liminar concedida no início da marcha processual possui nítido caráter 

satisfativo, na medida em que permitiu à parte impetrante obter o 

licenciamento do veículo, esgotando assim o objeto da ação no que tange 

a este tópico. Por consequência, resta evidente a perda superveniente do 

interesse processual da parte impetrante, tendo em vista que a prolação 

de sentença de mérito para determinar o licenciamento do veículo – que já 

foi licenciado por força da liminar – não terá qualquer benefício ou utilidade 

prática em favor desta. Com efeito, o interesse processual se traduz no 

binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional para satisfação 

da pretensão da parte. Como bem adverte Luiz Rodrigues Wambier: “O 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, conseqüentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretendem relativamente à sua 

pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo 

(pedido) seja útil sob o aspecto prático.” A propósito: “PROCESSO CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR. ÍNDOLE SATISFATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 

OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. "A chamada 

liminar satisfativa é aquela que exaure por completo o objeto da ação, de 

modo a esgotar o mérito a ser futuramente apreciado pelo Colegiado, 

verdadeiro competente para análise da pretensão [...]" (AgRg no AgRg no 

MS 14.336/DF, Napoleão Nunes Maia Filho. Terceira Seção, julgado em 

26.8.2009, DJe 10.9.2009). 2. O cumprimento da liminar anteriormente 

concedida, cuja natureza satisfativa lhe era inerente, impõe o 

reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandado de 

segurança. Precedentes: MS 11.041/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira 

Seção, DJ 24.4.2006, p. 350; MS 4611/DF, Rel. Min. Vicente Leal, Terceira 

Seção, DJ 24.5.1999, p. 90. 3. Impõe-se o não conhecimento do recurso 

especial por ausência de prequestionamento, vez que o dispositivo de lei 

apontado como violado não foi examinado pela decisão atacada, apto a 

viabilizar a pretensão recursal. Súmula 211/STJ. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1209252/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 17/11/2010) Assim, 

considerando que o artigo 493 do Código de Processo Civil dispõe que 

“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo 

ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo 

em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de 

proferir a decisão”, resta imperativo o reconhecimento da carência de 

ação pela perda superveniente do interesse processual da parte 

impetrante no que se refere ao pedido de licenciamento do veículo. O 

mesmo ocorre em relação ao pedido de anulação das multas apontadas no 

extrato trazido na petição inicial, pois, nessa hipótese, resta ausente o 

interesse processual em razão da inadequação da via eleita. Quanto a tal 

tópico, os artigos 281, II, e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, 

determinam duas notificações do infrator como condição de subsistência 

da multa, a saber: a primeira referente ao cometimento da infração e a 

segunda inerente à penalidade aplicada, desde que superada a fase da 

defesa quanto ao cometimento, em si, do ilícito administrativo. Com efeito, 

da análise dos dispositivos citados, que se referem ao processo 

administrativo, constata-se que, após a lavratura do auto de infração, 

haverá duas notificações indispensáveis, - a primeira quando da lavratura 

do auto de infração, se a autuação ocorrer em flagrante, ou por meio do 

correio, quando a autuação se dê à distância ou por equipamentos 

eletrônicos; a segunda notificação deverá ocorrer após julgado o auto de 

infração com imposição da penalidade. Esse é o teor dos dispositivos 

mencionados. Cabe acentuar, por oportuno, que nas infrações de trânsito, 

a análise da consistência do auto de infração à luz da defesa propiciada é 

premissa inafastável para a aplicação da penalidade e consectário da 

garantia da ampla defesa assegurada no inciso LV, do artigo 5º da CF. A 

propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o 

entendimento no sentido de que a existência da dupla notificação é 

condição de eficácia da multa de trânsito, somente sendo válida a 

exigência do pagamento das multas como condição ao licenciamento de 

veículos nos casos em que efetivamente comprovada a ocorrência da 

dupla notificação, conforme se observa do teor das Súmulas 127 e 312 da 

referida Corte, verbis: “Súmula 127- É ilegal condicionar a renovação de 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado.” ”Súmula 312 - No processo administrativo para imposição de 

multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da 

aplicação da pena decorrente da infração.” Ocorre que para apurar a 

efetiva ocorrência da dupla notificação, se faz necessária a dilação 

probatória, o que se mostra inviável em sede de mandado de segurança, 

que, por se tratar de ação mandamental de rito célere, demanda a 

produção de prova documental pré-constituída, capaz de demonstrar de 

forma inequívoca a liquidez e a certeza do direito alegado. Aliás, sobre o 

conceito de liquidez e certeza do direito alegado para fins de impetração 

de mandado de segurança, Hely Lopes Meirelles, com a clareza que lhe é 

peculiar, assim leciona: “Direito líquido e certo é o que se apresenta 

manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 
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exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende enseja à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Evidentemente, o conceito de liquidez e certeza 

adotado pelo legislador do mandado de segurança não é o mesmo do 

legislador civil (CC, art. 1.533). É um conceito impróprio – e mal-expresso – 

alusivo a precisão e comprovação do direito quando deveria aludir a 

precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício 

deste direito.” (Hely Lopes Meirelles in Mandado de Segurança, 26ª ed., 

págs. 36/37, Malheiros Editores, São Paulo: 2003) Portanto, ainda que a 

pretensão deduzida seja plausível, o mandado de segurança não se 

afigura como a via adequada para concretizá-la, podendo o impetrante 

valer-se das vias ordinárias, com ampla produção de provas, para 

resguardar seu eventual direito. Assim entendo por que a anulação da 

multa de trânsito – ato administrativo – envolve interesse público supremo 

e indisponível, demandando a adoção de um rito mais abrangente para a 

adequada análise da questão, até mesmo por que o exíguo prazo para 

prestar informações no rito do mandado de segurança, aliado ao grande 

volume de ações dessa natureza, impede a autoridade coatora de 

produzir as provas adequadas à defesa do interesse público. Apesar do 

extrato de multas juntado aos autos conter campo referente às 

notificações exigidas por lei, nem sempre a informação nele contida reflete 

a veracidade da situação, podendo haver vícios quanto à efetiva 

ocorrência da notificação, à inclusão da informação acerca da notificação 

no sistema, à regularidade da entrega da notificação por via postal com 

aviso de recebimento, à atualização de endereço do infrator, aos poderes 

e à capacidade da pessoa que recebeu à notificação, enfim, a análise da 

regularidade da notificação envolve uma série de fatores que extrapolam 

as simples informações contidas no extrato de multas apresentado, as 

quais devem ser analisadas adequadamente, sob ampla produção 

probatória, de modo a evitar a ocorrência de prejuízo para a Administração 

Pública, incidindo em ofensa ao preceito constitucional que assegura a 

supremacia e indisponibilidade de seu interesse. E para corroborar o 

entendimento posto, colaciono o seguinte precedente oriundo do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

MULTAS APLICADAS PELO BATALHÃO DE TRÂNSITO - DISCUSSÃO 

PELAS VIAS ORDINÁRIAS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A 

discussão de multas aplicadas pelo Batalhão de Trânsito deve se dar 

pelas vias ordinárias, por requerer dilação probatória.” (ReeNec, 

10948/2002, DR. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 10/09/2002, Data da publicação no DJE 25/09/2002) 

Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a carência de ação por 

ausência superveniente de interesse processual em relação ao pedido de 

licenciamento do veículo, bem como acolho a preliminar de carência de 

ação por inadequação da via eleita quanto ao pedido de anulação das 

multas. Com essas considerações e por tudo mais que consta nos autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA do presente writ, para tão somente 

consolidar os termos da decisão inaugural que concedeu a liminar, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas 

de praxe. P.R.I. Cuiabá-MT, 07 de novembro de 2018. PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027310-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE MESQUITA BATISTA MEDEIROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do DETRAN (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1027310-28.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: CRISTIANE DE MESQUITA 

BATISTA MEDEIROS IMPETRADO: PRESIDENTE DO DETRAN Vistos etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

Cristiane de Mesquita Batista Medeiros em face do Presidente do 

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso e o 

Secretário Municipal de Transporte Urbanos de Cuiabá/MT, postulando um 

provimento jurisdicional que autorize o licenciamento do veículo, sem a 

exigência do recolhimento das multas de trânsito impostas e, ainda seja 

declarada a inexigibilidade e insubsistência das multas, excluindo tais 

infrações do registro cadastral do DETRAN-MT. Alega que é proprietário 

da veículo marca/modelo FORD/FIESTA, placas OAS-4336, RENAVAM nº 

00586248242, ano/modelo 2013/2014, cor predominante BRANCA, que ao 

tentar emitir o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), 

tomou conhecimento da existência de multas no prontuário do veículo, 

sendo-lhe, consequentemente, negada a emissão do correspondente 

documento de porte obrigatório para o tráfego regular. Assevera, ainda, 

que a autoridade coatora está agindo ilegalmente, tendo em vista que não 

houve a notificação prévia da existência das multas. Diante do que expôs, 

requer em sede liminar a concessão da ordem mandamental para proceder 

o licenciamento anual de seu veículo, sem o pagamento prévio das multas 

pré-existentes e requer ao final da demanda que seja anuladas as 

referidas multas. A petição veio instruída com documentos. A liminar foi 

deferida. Devidamente intimada para prestar as informações pertinentes 

ao caso, a autoridade coatora acostou o id. 15340115, acompanhado de 

documentos subsequentes, requerendo o acolhimento das preliminares de 

ilegitimidade passiva, ausência da prova pré-constituída e inviabilidade da 

via eleita. O Representante do Ministério Público manifestou pela ausência 

de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, 

destaco que as preliminares de carência de ação por inadequação da via 

eleita e ausência de prova pré-constituída do direito alegado se 

confundem com o mérito da impetração e, portanto, com este serão 

analisadas, na medida do necessário. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pelo DETRAN, salientando que o pedido formulado 

contempla a emissão do licenciamento anual, medida esta que se insere no 

âmbito de sua competência administrativa, conferindo-lhe a legitimidade 

necessária para figurar no polo passivo da ação, em consonância com o 

artigo 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, que esta dispõe: “Art. 22. 

Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e 

do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: III - vistoriar, 

inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, 

emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de 

Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal 

competente;” (grifei) Passo a analisar o mérito, a controvérsia a ser 

analisada no caso em comento se limita a apurar a existência do direito da 

parte impetrante em obter o licenciamento de seu veículo 

independentemente do pagamento das multas vinculadas ao seu 

prontuário, bem como a anulação das multas existentes. Ocorre que a 

liminar concedida no início da marcha processual possui nítido caráter 

satisfativo, na medida em que permitiu à parte impetrante obter o 

licenciamento do veículo, esgotando assim o objeto da ação no que tange 

a este tópico. Por consequência, resta evidente a perda superveniente do 

interesse processual da parte impetrante, tendo em vista que a prolação 

de sentença de mérito para determinar o licenciamento do veículo – que já 

foi licenciado por força da liminar – não terá qualquer benefício ou utilidade 

prática em favor desta. Com efeito, o interesse processual se traduz no 

binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional para satisfação 

da pretensão da parte. Como bem adverte Luiz Rodrigues Wambier: “O 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, conseqüentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretendem relativamente à sua 

pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo 

(pedido) seja útil sob o aspecto prático.” A propósito: “PROCESSO CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR. ÍNDOLE SATISFATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 

OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. "A chamada 

liminar satisfativa é aquela que exaure por completo o objeto da ação, de 

modo a esgotar o mérito a ser futuramente apreciado pelo Colegiado, 
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verdadeiro competente para análise da pretensão [...]" (AgRg no AgRg no 

MS 14.336/DF, Napoleão Nunes Maia Filho. Terceira Seção, julgado em 

26.8.2009, DJe 10.9.2009). 2. O cumprimento da liminar anteriormente 

concedida, cuja natureza satisfativa lhe era inerente, impõe o 

reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandado de 

segurança. Precedentes: MS 11.041/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira 

Seção, DJ 24.4.2006, p. 350; MS 4611/DF, Rel. Min. Vicente Leal, Terceira 

Seção, DJ 24.5.1999, p. 90. 3. Impõe-se o não conhecimento do recurso 

especial por ausência de prequestionamento, vez que o dispositivo de lei 

apontado como violado não foi examinado pela decisão atacada, apto a 

viabilizar a pretensão recursal. Súmula 211/STJ. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1209252/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2010, DJe 17/11/2010) Assim, 

considerando que o artigo 493 do Código de Processo Civil dispõe que 

“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo 

ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo 

em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de 

proferir a decisão”, resta imperativo o reconhecimento da carência de 

ação pela perda superveniente do interesse processual da parte 

impetrante no que se refere ao pedido de licenciamento do veículo. O 

mesmo ocorre em relação ao pedido de anulação das multas apontadas no 

extrato trazido na petição inicial, pois, nessa hipótese, resta ausente o 

interesse processual em razão da inadequação da via eleita. Quanto a tal 

tópico, os artigos 281, II, e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, 

determinam duas notificações do infrator como condição de subsistência 

da multa, a saber: a primeira referente ao cometimento da infração e a 

segunda inerente à penalidade aplicada, desde que superada a fase da 

defesa quanto ao cometimento, em si, do ilícito administrativo. Com efeito, 

da análise dos dispositivos citados, que se referem ao processo 

administrativo, constata-se que, após a lavratura do auto de infração, 

haverá duas notificações indispensáveis, - a primeira quando da lavratura 

do auto de infração, se a autuação ocorrer em flagrante, ou por meio do 

correio, quando a autuação se dê à distância ou por equipamentos 

eletrônicos; a segunda notificação deverá ocorrer após julgado o auto de 

infração com imposição da penalidade. Esse é o teor dos dispositivos 

mencionados. Cabe acentuar, por oportuno, que nas infrações de trânsito, 

a análise da consistência do auto de infração à luz da defesa propiciada é 

premissa inafastável para a aplicação da penalidade e consectário da 

garantia da ampla defesa assegurada no inciso LV, do artigo 5º da CF. A 

propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o 

entendimento no sentido de que a existência da dupla notificação é 

condição de eficácia da multa de trânsito, somente sendo válida a 

exigência do pagamento das multas como condição ao licenciamento de 

veículos nos casos em que efetivamente comprovada a ocorrência da 

dupla notificação, conforme se observa do teor das Súmulas 127 e 312 da 

referida Corte, verbis: “Súmula 127- É ilegal condicionar a renovação de 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado.” ”Súmula 312 - No processo administrativo para imposição de 

multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da 

aplicação da pena decorrente da infração.” Ocorre que para apurar a 

efetiva ocorrência da dupla notificação, se faz necessária a dilação 

probatória, o que se mostra inviável em sede de mandado de segurança, 

que, por se tratar de ação mandamental de rito célere, demanda a 

produção de prova documental pré-constituída, capaz de demonstrar de 

forma inequívoca a liquidez e a certeza do direito alegado. Aliás, sobre o 

conceito de liquidez e certeza do direito alegado para fins de impetração 

de mandado de segurança, Hely Lopes Meirelles, com a clareza que lhe é 

peculiar, assim leciona: “Direito líquido e certo é o que se apresenta 

manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 

exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende enseja à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Evidentemente, o conceito de liquidez e certeza 

adotado pelo legislador do mandado de segurança não é o mesmo do 

legislador civil (CC, art. 1.533). É um conceito impróprio – e mal-expresso – 

alusivo a precisão e comprovação do direito quando deveria aludir a 

precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício 

deste direito.” (Hely Lopes Meirelles in Mandado de Segurança, 26ª ed., 

págs. 36/37, Malheiros Editores, São Paulo: 2003) Portanto, ainda que a 

pretensão deduzida seja plausível, o mandado de segurança não se 

afigura como a via adequada para concretizá-la, podendo o impetrante 

valer-se das vias ordinárias, com ampla produção de provas, para 

resguardar seu eventual direito. Assim entendo por que a anulação da 

multa de trânsito – ato administrativo – envolve interesse público supremo 

e indisponível, demandando a adoção de um rito mais abrangente para a 

adequada análise da questão, até mesmo por que o exíguo prazo para 

prestar informações no rito do mandado de segurança, aliado ao grande 

volume de ações dessa natureza, impede a autoridade coatora de 

produzir as provas adequadas à defesa do interesse público. Apesar do 

extrato de multas juntado aos autos conter campo referente às 

notificações exigidas por lei, nem sempre a informação nele contida reflete 

a veracidade da situação, podendo haver vícios quanto à efetiva 

ocorrência da notificação, à inclusão da informação acerca da notificação 

no sistema, à regularidade da entrega da notificação por via postal com 

aviso de recebimento, à atualização de endereço do infrator, aos poderes 

e à capacidade da pessoa que recebeu à notificação, enfim, a análise da 

regularidade da notificação envolve uma série de fatores que extrapolam 

as simples informações contidas no extrato de multas apresentado, as 

quais devem ser analisadas adequadamente, sob ampla produção 

probatória, de modo a evitar a ocorrência de prejuízo para a Administração 

Pública, incidindo em ofensa ao preceito constitucional que assegura a 

supremacia e indisponibilidade de seu interesse. E para corroborar o 

entendimento posto, colaciono o seguinte precedente oriundo do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

MULTAS APLICADAS PELO BATALHÃO DE TRÂNSITO - DISCUSSÃO 

PELAS VIAS ORDINÁRIAS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A 

discussão de multas aplicadas pelo Batalhão de Trânsito deve se dar 

pelas vias ordinárias, por requerer dilação probatória.” (ReeNec, 

10948/2002, DR. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 10/09/2002, Data da publicação no DJE 25/09/2002) 

Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a carência de ação por 

ausência superveniente de interesse processual em relação ao pedido de 

licenciamento do veículo, bem como acolho a preliminar de carência de 

ação por inadequação da via eleita quanto ao pedido de anulação das 

multas. Com essas considerações e por tudo mais que consta nos autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA do presente writ, para tão somente 

consolidar os termos da decisão inaugural que concedeu a liminar, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas 

de praxe. P.R.I. Cuiabá-MT, 07 de novembro de 2018. PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010550-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA LUCIANA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812/O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

para se manifestar sobre o pedido de desistência formulado pela parte 

autora (Id. 16352686). 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: 1033468-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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P.R.P BORGES COMERCIO EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. 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. DECISÃO: Determino a intimação da parte autora para 

que traga aos autos, em 05 dias, planilha de cálculo contendo o valor 

atualizado do débito, para fins de análise da idoneidade da garantia 

ofertada. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016387-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE MOREIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

REGINA MAGNES DO ESPIRITO SANTO GARCIA (AUTOR(A))

ROMAIR ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ROSALVA PEREIRA DE ALENCAR (AUTOR(A))

ROSANA CARDOSO CARRELO MONARI (AUTOR(A))

ROSILANE SILVA DE CARVALHO (AUTOR(A))

ROSINEIA FARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

SAMUEL LONGO (AUTOR(A))

SEBASTIANA ALVES CAMPOS RAMOS (AUTOR(A))

TAIANA GISELE ZANON (AUTOR(A))

TANIA GORETI BARBOSA DA COSTA (AUTOR(A))

TELI CRISTIANE BRIEKOWIEC (AUTOR(A))

VALDETE SILVA VITAL (AUTOR(A))

WARLEY PEREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo 

Estado de Mato Grosso, proferida nos autos do processo acima 

identificado. 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: 1038562-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELCARO & CIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

DELCARO & CIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA 

DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para RECOLHER, 

por meio de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o 

valor referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 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.: 851886 Nr: 54794-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONNECT MOBILE COMÉRCIO DE CELULARES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:2606/O

 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.: 956775 Nr: 3454-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI RAQUEL RICAS, JOHNNY LUCAS TAQUES DE 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, 

SUPERINTENDENTE DE PREVIDÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHNNY LUCAS TAQUES DE 

MIRANDA - OAB:16.784, JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR - 

OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS SCHWINDEN 

DALLAMICO - PROC DO ESTADO - OAB:16309-B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162 §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829209 Nr: 35025-17.2013.811.0041

 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: ADÃO JUNIOR DE OLIVEIRA, ALVARO DA CRUZ, 

CLELSON MACHADO DE OLIVEIRA, EDIO SOUZA DA SILVA, ALLAN 

VICTOR RODRIGUES DE FARIAS, EDSON SANTANA MONTEIRO GARCIA, 

LEDIMAR DE SOUZA FERREIRA, JEAN CARLOS FERREIRA, FABIO DE 

PAULA PAIM, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, GONÇALO MARCELO 

ANTUNES, JOILSON PACHECO ANICESIO, JOSE APARECIDO DE SOUZA, 

LEANDRO BATISTA DA SILVA, REINALDO BARBOSA VILELA, VINICIUS 

DE FREITAS, SANDRO ANTONIO DE SOUSA, PAULO MESSIAS ROCHA DA 

SILVA, LEONARDO SEGANFREDO, MARLON PIROZZI, MOACIR 

GONÇALVES BARBOSA, MONTESQUEIU MOREIRA DA SILVA, 

NEURIVALDO ANTONIO DE SOUZA, VARLI DE OLIVEIRA CAMPOS

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

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/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 §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 995032 Nr: 21012-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANIAS GOMES SIQUEIRA, ATANILIO CAMILO DE 

OLIVEIRA, JUARI ANTONIO DO SACRAMENTO, BRIGIDA PINTO DE 

MORAES, FLÁVIO HENRIQUE PEREIRA ROSA, JOSE MARIA DA SILVA, 

KATIENE CETSUMI MIYAKAWA PINHEIRO, SONIA ALVES PIO, JULIANE 

BERTILA DA SILVA, SALETTE MARIA GRANDI DE LIMA

 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: CLAUDIA REGINA SOUZA 
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RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162 §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371051 Nr: 7659-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS FELÍCIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA - OAB:12027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162 §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 361495 Nr: 31500-03.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINTAP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

SISTEMA AGRICOLA E PECUARIO DO ESTADO MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582/MT, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - 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 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 301516 Nr: 13995-33.2007.811.0041

 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: MARIO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Vistos, etc.

 Intimem-se as partes para que se manifestem acerca da certidão de 

fl.199, no prazo de 05 dias.

 Intime-se

 Cumpra-se

Cuiabá, 06 de novembro de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 747449 Nr: 44700-72.2011.811.0041

 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 FÁTIMA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO F. PIROLLA 

SENA - OAB:15.043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 Vistos, etc.

 Intime-se o requerente para que adeque o pedido de liquidação de 

sentença nos termos do art.509 do cpc, no prazo de 15 dias.

 Intime-se

 Cumpra-se

Cuiabá, 05 de novembro de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1335346 Nr: 16767-80.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIER TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL - 

SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA DOS SANTOS ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:25.148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

 Intime-se o exequente para que adeque o pedido de cumprimento 

provisório de sentença conforme o disposto no art. 522 do CPC, no prazo 

de 15 dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de novembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 443180 Nr: 18929-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZETE SOARES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA-PROC. MUNICIPAL - OAB:

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de 1.646,68 (um mil, 

seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos) referente 

ao pagamento da RPV de fl.75, devendo o valor ser transferido da Conta 

Única do Município para a conta corrente do patrono do autor, Maria 

Ribeiro de Sá (CPF n°. 317.796.111.53).Intime-se pessoalmente a PGM, 

para querendo, se manifestarem nos termos do Provimento n° 68/2018 do 

Conselho Nacional de Justiça. Consigno que a Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública deverá certificar eventual interposição de recurso ou o 

decurso de prazo, e após, expedir o alvará eletrônico para liberação dos 

valores.Intime-se a PGM e a parte exequente.Cumpra-se,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 801147 Nr: 7578-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VESPASIANO PECHE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VESPASIANO PECHE - 

OAB:15.170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT, FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7.140-B, 

NELSON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 3.232,62 (três 

mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos) referente 

ao pagamento da RPV de fl. 35, devendo o valor ser transferido da Conta 

Única do Estado para a sua conta corrente.Intime-se a PGE e a parte 

exequente.Cumpra-se,
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 400458 Nr: 33449-28.2009.811.0041

 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: GISLAINE DA SILVA DUARTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTE- PROC. ESTADO - OAB:

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 752,49 

(setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos) 

referente ao fornecimento do medicamento denominado “Divalproato de 

Sódio 500Mg”, para 03 (três) meses de tratamento, necessários para a 

manutenção de sua saúde, devendo o valor ser transferido da Conta 

Única do Estado para a conta corrente da fornecedora do medicamento 

Unimed Cuiabá, (Banco do Brasil, Agência: 4205-6, conta corrente: 

2739-1, CNPJ n°. 03.533.726/0001-88), por apresentar o menor 

orçamentoIntime-se pessoalmente a PGE e o Secretário de Estado de 

Saúde para, querendo, se manifestarem nos termos do Provimento n° 

68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Consigno que a Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública deverá certificar eventual interposição de 

recurso ou o decurso de prazo, e após, expedir o alvará eletrônico para 

liberação dos valores.O autor fica obrigado a prestar contas no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se a PGE e a parte autora. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 999286 Nr: 23146-42.2015.811.0041

 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: VENANCIO HENRIQUE EUBANK NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TEODORO JOSÉ 

HUGUENEY IRIGARAY (PROC. ESTADO) - OAB:2569/MT

 ISTO POSTO, com base nas alegações acima tecidas, rejeito as 

preliminares, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e JULGO 

PROCEDENTE a ação monitória, para constituir de pleno direito o título 

executivo judicial, ficando o Estado obrigado ao pagamento da quantia de 

R$85.162,49 (fl. 48), acrescida: relativamente à correção monetária, 

utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), a partir 09/08/2011, e no tocante aos juros moratórios, os índices 

da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir 09/08/2011, 

prosseguindo-se o processo com a fase de cumprimento de sentença 

contra a Fazenda Pública.Via de consequência, julgo extinto o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Isento de custas.Condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.Após, não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJMT, para 

reexame necessário.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 06 de novembro de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 460431 Nr: 29698-96.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CANONGIA - 

OAB:16.196-MT, DIOGO DA SILVA ALVES - OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo para o INSS proceder com o pagamento 

dos honorários periciais. Em cumpriento à decisão de fls. 201, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes para, querendo, indicarem 

assistentes técnicos e/ou formularem quesitos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 240652 Nr: 9297-18.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA BARROS BERTHOLDO 

DE SOUZA - OAB:20.536/MT, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021/MT, THIAGO SILVA VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 18.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - PROCURADORIA GERAL FEDERAL - OAB:3650-MT

 Por fim, HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentados às fls. 399/404, e, via 

de consequência, julgo extinto o feito.Expeça-se ofício requisitório ao 

Presidente do E. Tribunal do Estado de Mato Grosso a fim de que seja 

determinada a formação do precatório, consoante o disposto no art. 910, 

§1º, do CPC/2015. Por outro lado, determino a intimação pessoal do 

executado, para o pagamento do RPV referente aos honorários, nos 

termos e prazo do art. 535, §3º, II do Novo CPC.Depois de decorrido o 

prazo recursal, certifique-se acerca do trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 31 de 

outubro de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 365468 Nr: 3432-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELETRON-TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSO FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:3342-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 2.790,65 (dois 

mil setecentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos) referente ao 

pagamento da RPV de fl. 63, da Conta Única do Estado para a sua conta 

corrente.Intime-se pessoalmente a PGE para, querendo, se manifestarem 

nos termos do Provimento n° 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. 

Consigno que a Secretaria Unificada da Fazenda Pública deverá certificar 

eventual interposição de recurso ou o decurso de prazo, e após, expedir 

o alvará eletrônico para liberação dos valores.Intime-se a PGE e a parte 

exequente.Cumpra-se,

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1033648-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MORITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1033648-18.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: JORGE LUIZ MORITA Vistos etc. Defiro o pedido 

retro, razão pela qual suspendo o trâmite do processo pelo prazo de 90 

(noventa) dias, transcorrido o prazo supra, intime-se a parte exequente 
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para manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde útil 

do feito. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1037012-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1037012-32.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1 – Tendo em vista que a presente ação foi redistribuída para- 

es ta  Vara por  dependênc ia  a  Ação Execut iva  n º 

1011754-54.2016.8.11.0041 em trâmite por este Juízo, determino que se 

proceda ao devido apensamento, vindo-me a seguir conclusos os autos. 2 

– Certifique o Sr. Gestor Judiciário quanto ao oferecimento de garantia ou 

efetivação da penhora nos autos da execução fiscal. 3 – Intime-se a parte 

embargante para pagamento das custas judiciais, no prazo de 30 (trinta) 

dias sob pena de extinção e arquivamento. 4 - Em seguida, renove-se a 

conclusão. Cuiabá, 11 de setembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1035043-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO KIOSHI DE SA TAKAKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1035043-45.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: HUGO KIOSHI DE SA TAKAKI Vistos, etc. 

Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal de 

Cuiabá, tendo como objeto o recebimento do crédito representado pela 

CDA(s) indicadas na inicial. Contudo, analisando detidamente a inicial 

verifica-se que as CDA’s citadas na exordial não se fizeram acompanhar 

quando de sua distribuição, contrariando assim o disposto contido no § 1º 

do Art. 6º da Lei nº 6.830/80. Deste modo, com fundamento nos arts. 321 

c/c 183, ambos do CPC, determino que a parte exequente proceda com a 

emenda à inicial mediante a juntada da competente CDA, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (Art. 312, 

Paragrafo Único do CPC). Decorrido o prazo para emenda à inicial, com ou 

sem manifestação da Fazenda Pública Municipal, certifique-se e voltem os 

autos à conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

n. 12/2018-CM

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 825777 Nr: 31751-45.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIM CELULAR S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:85266/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 Vistos etc... 1 - (...).Assim, por entender que não cabe ao Juiz mensurar 

o trabalho do expert, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a proposta de honorários periciais apresentada às fls. 500/504, e 

fixo a verba honorária em R$ 49.900,00(quarenta e nove mil e novecentos 

reais).Da jurisprudência :“Agravo de instrumento. Honorários periciais. 

Homologação pelo juízo. Os honorários profissionais quem os estipula é o 

perito, como profissional habilitado à perícia necessária, submetido à 

homologação judicial. As partes, embora tenham interesse e possam 

pronunciar-se a respeito, não podem estipular ou arbitrar os honorários 

periciais que entendam cabíveis. 20 de março de 2007. (TJRS, 20ª Câm. 

Cível, Agravo de Instrumento nº 70018968784, Relator Des. Carlos Cini 

Marchionatti, d.j. 20.03.2007)2 - Intime-se a parte autora para efetuar o 

depósito judicial do valor integral dos honorários periciais, no prazo de 

10(dez) dias.3 – Depositado os honorários periciais, fica desde já 

autorizado o levantamento da importância correspondente a 50% 

(cinquenta por cento) da verba honorária. Expeça-se alvará em favor do 

perito judicial conforme conta indicada às fls. 504.4 – Ato sucessivo, 

intime-se o perito para dar início aos trabalhos periciais, os quais deverão 

ser concluídos no prazo de 30 (trinta) dias.5 – Vindo aos autos o Laudo 

Pericial, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 10(dez) 

dias.6 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1023566 Nr: 33688-22.2015.811.0041

 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: ANDRADE TABACARIA LTDA-ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUHAN MARCO ROMAN - 

OAB:OAB/MT 16.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA 

(PROCURADOR ESTADO) - OAB:30035

 Impulsiono o feito a fim de Intimar as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo legal, apos conclusos para 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1143145 Nr: 28743-55.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PRESENTES 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para REDUZIR o valor da multa que 

originou a CDA nº 20133148, fixando-a em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

cujo valor deverá ser acrescido dos consentâneos legais, o que faço nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Dos pleitos formulados na exordial 

fora parcialmente acolhido sendo, portanto, mínima a sucumbência da 

Embargada, hipótese em que se equipara a sua vitória. Diante disso como 

preleciona o artigo 86, do NCPC, CONDENO unicamente o Embargante no 

pagamento das custas processuais e da verba honorária que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com 

fundamento no artigo 86, parágrafo único, c/c artigo 85, §2º, incisos I a IV, 

ambos do NCPC.Traslade-se cópia deste decisão para os autos da 

execução fiscal em apenso (código 828135). Preclusa as vias recursais, 

desapensem-se os autos e arquive-se este feito, observando as 

f o r m a l i d a d e s  d e v i d a s .  C u s t a s  p r o c e s s u a i s  r e c o l h i d a s 

previamente.Prossiga-se na execução.Sentença não sujeita ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 288835 Nr: 9394-81.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESAFIO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, 

MERCEDES ZACARKIM BARÃO, ROGERIO BARÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BARAO - OAB:8313
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 Vistos etc...1 (...).Em assim sendo, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção 

de pré-executividade oposta pelo Executado ROGÉRIO BARÃO, para 

declarar a decadência parcial do débito, com relação aos fatos geradores 

referentes aos períodos 01/1999, 02/1999 e 03/1999, devendo tais débitos 

serem excluídos da CDA 827/07-A, por consequência, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil com 

relação aos fatos geradores referentes aos períodos 01/1999, 02/1999 e 

03/1999, prosseguindo-se a presente execução fiscal tão somente quanto 

aos débitos dos períodos 01/2001 e 02/2001.Sem condenação em custas 

por ser incabível a espécie.Condeno a parte exequente no pagamento dos 

honorários advocatícios da parte ex adversa que arbitro em 

500,00(quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, § 8º do CPC 2 - 

Por outro lado, verifica-se que o comparecimento espontâneo do devedor 

ROGÉRIO BARÃO(fls. 17/27) supre o ato citatório, nos termos do § 1º do 

art. 239 do CPC.“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1º 

O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a 

nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação 

de contestação ou de embargos à execução.”3 – Defiro o pedido de 

expedição do mandado de citação da empresa devedora e sócia 

MERCEDES ZACARKIM BARÃO.4 – Intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 05(cinco) dias, traga aos autos a CDA retificada nos termos 

desta decisão, bem como seja cientificado a respeito do comparecimento 

espontâneo do devedor Rogério Barão, para que, em igual prazo, requeira 

o que entender de direito.5 - Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005625-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F J TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Processo: 1005625-33.2016.8.11.0041. Autuação 

22/04/2016 Última distribuição 13/05/2016 Valor da causa R$ 234.379,04 – 

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS Nº 1005625-33/2016 - 

PJe REQTE: FJ TRANSPORTES LTDA - CNPJ nº. 

07.500.13307.500.133/0001-76 REQDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 334 Vistos, 

etc... Trata-se AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta eletronicamente – PJe – em 

22/04/2016 e distribuída inicialmente perante o Juízo da Segunda Vara 

Espec. da Fazenda Pública , por FJ TRANSPORTES LTDA - CNPJ nº 

07.500.13307.500.133/0001-76, em relação ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

ambos qualificados na inicial, pretendendo em sede de tutela antecipada a 

suspensão da exigibilidade do crédito e das inscrições da dívida ativa, 

decorrentes e dos autos de infração, conforme relações e planilhas 

anexas, bem como o fornecimento de certidão de regularidade fiscal em 

nome da Empresa Autora e ainda, que fosse acolhida a preliminar de 

prescrição quinquenal, para anular os autos de infração descritos em 

planilha anexa, que totalizam a importância de R$ 50.334,14 (cinquenta mil 

trezentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos), referentes aos 

anos 2006 à 2010. No mérito, pretende a Empresa Autora que seja a 

presente ação julgada procedente, para declarar a nulidade da dívida 

decorrente dos autos de infrações supostamente irregulares, bem como a 

desconstituição das inscrições de dívida ativa oriunda dos referidos 

autos, tendo como referência os documentos citados acima, além das 

custas e honorários advocatícios, a serem fixados em 20% (vinte por 

cento) do valor da condenação. Por fim, requereu a concessão da 

gratuidade da justiça. Em suma, aduz a Empresa Autora que o crédito 

fiscal composto de R$ 234.379,04 (duzentos e trinta e quatro mil trezentos 

e setenta e nove reais e quatro centavos), sendo que deste valor 

R$50.334,14 (cinquenta e mil trezentos e trinta e quatro reais e quatorze 

centavos) de débitos prescritos, mais R$110.910,95 (cento e dez mil reais 

novecentos e dez reais e noventa e cinco centavos) de débitos em 

cobrança, ou seja, que ainda não prescreveram nem foram ajuizados é 

NULO, posto que as multas administrativas decorrentes dos autos de 

infração afrontam os princípios da legalidade e motivação. À causa foi 

atribuído o valor de R$ 234.379,04 (duzentos e trinta e quatro mil trezentos 

e setenta e nove reais e quatro centavos) – ID nº 1022310. Com a inicial 

vieram os documentos ID’s nºs 1021313, 1021315, 1021318, 102319, 

1021320, 1021321, 1021323 e 1021325. Em 29/04/2016 o Juízo da 

Segunda Vara Espec. da Fazenda Pública proferiu decisão, declinando da 

competência para este Juízo da Execução Fiscal – ID nº 1035837, tendo 

sido os autos eletrônicos redistribuídos em 13/05/2016. Autos conclusos, 

na data de 15/06/2016 por este Juízo foi determinada a intimação da 

Empresa Autora, através de seus Advogados, para que juntasse aos 

autos documentos hábeis a comprovação dos pressupostos 

indispensáveis ao deferimento da gratuidade da justiça, no prazo de 15 

(quinze) dias – ID nº 1443778. Na data de 05/07/2016 a Empresa Autora, 

através de seus Advogados, peticionou requerendo novamente a 

gratuidade da justiça (ID nº 1515544) e apresentou Declaração firmada 

pelo Sindicato das Empresas de Transporte Públicos Alternativo de 

Passageiros do Estado de Mato Grosso – ID nº 1515552. Em 24/05/2017 a 

Empresa Autora protocolou petição, na qual informou a renúncia à 

procuração outorgada à Dra. Kátia Sabrina Santiago Guimarães – OAB/MT 

e, na mesma oportunidade, juntou novo substabelecimento com reservas 

de poderes ao Dr. Wagner Batista Gomes Nascente Junior - OAB/MT 

18.499 e requereu que publicações e notificações fossem feitas com 

exclusividade para os advogados Hudson César Melo Faria, OAB/MT nº 

6.474 e Wagner Batista Gomes Nascente Junior, OAB/MT nº 18.499 - ID nº 

7341986. Juntou na ocasião substabelecimento – ID nº 7342013 e 

Documento de renúncia – ID nº 7342010. Na data de 13/06/2017 a 

Empresa Autora, através de seu Advogado, requereu fosse apreciada a 

juntada de documentos novos a fim de ser concedida a gratuidade da 

justiça – ID nº 8134334. Juntou documentos Id’s nºs 8134357, 8134359, 

8134361, 8134363, 8134368 e 8134371. Em 13/07/2018 os advogados Dr. 

Wagner Batista Gomes Nascente Junior - OAB/MT 18.499, Hudson César 

Melo Faria, OAB/MT nº 6.474 e João Vicente Montano Scaravelli - OAB/MT 

nº 3.933, peticionaram nos autos eletrônicos, informando que também 

RENUNCIAVAM ao mandato procuratório, bem como solicitaram as suas 

respectivas retiradas tanto dos autos, como de qualquer publicação – ID 

nº 14163462. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. No 

presente caso, não há discussão quanto à possibilidade de pessoa 

jurídica ser beneficiaria da gratuidade da justiça, estando tal direito 

hodiernamente previsto expressamente no Art. 98 do CPC/2015, in verbis: 

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. (grifei e negritei). Todavia, ao contrário do que ocorre relativamente 

às pessoas naturais, conforme previsão contida no § 3º do Art. 99 Código 

de Processo Civil de 2015, não basta a Pessoa Jurídica asseverar a 

insuficiência de recursos, devendo comprovar o fato de se encontrar em 

situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso 

em Juízo. De longas datas o Supremo Tribunal Federal assentou o 

entendimento acerca da necessidade de a Pessoa Jurídica demonstrar 

sua hipossuficiência, a saber: AI 637177 AgR, Relator (a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 

24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010; AI 716294 ED, Relator(a): Min. CEZAR 

PELUSO, Segunda Turma, julgado em 31/03/2009, DJe-079 DIVULG 

29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009; AI 646099 ED, Relator(a): Min. GILMAR 

MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/03/2008, DJe-070 DIVULG 

17-04-2008 PUBLIC 18-04-2008; Rcl 1905 ED-AgR, Relator(a): Min. 

MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 15/08/2002, DJ 20-09-2002. 

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que a 

comprovação da miserabilidade da pessoa jurídica pode ser feita com 

documentos públicos ou particulares, desde que os mesmo retratem a 

precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada. 

Exemplificadamente: “declaração de imposto de renda; b) livros contábeis 

registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela Assembleia, 

ou subscritos pelos Diretores, etc.”- CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro 

GILSON DIPP, EREsp 388.045/RS, julgado em 01/08/2003, DJ 22/09/2003, 

p. 252. Destarte, após reiteradas decisões o Superior Tribunal de Justiça 
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em 28/06/2012 editou a Súmula de nº 481, da qual se extrai a necessidade 

de comprovação prévia da hipossuficiência da Pessoa Jurídica, ou seja, 

sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem prejuízo 

próprio, para lhe ser conferido os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, regulada pela Lei nº 1.060/50. Confira-se o verbete: SÚMULA n. 

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

fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os 

encargos processuais.” - Corte Especial – DJe 01/08/2012 (grifei e 

negritei). In casu, após análise destes autos eletrônicos, percebe-se que a 

Empresa Autora restringiu-se em juntar apenas um único documento 

quando do requerimento da benesse intitulado “DECLARAÇÃO” firmada 

pelo Sindicato de Empresas de Transporte Público Alternativo de 

Passageiros (Pessoa Jurídica de Direito Privado), da qual se extrai que a 

referida empresa está com dificuldades financeiras, não trazendo aos 

autos qualquer documento público que fosse suficiente para comprovar à 

época da distribuição da presente ação de conhecimento, a sua 

incapacidade econômico-financeira. Assim, no caso presente, inexistindo 

elemento seguro de convicção acerca dos efetivos ganhos da Empresa 

Autora, o que enseja dúvida sobre a alegada falta de recursos em arcar 

com as custas e emolumentos decorrentes desta ação ou mesmo 

impossibilidade financeira momentânea, o que justificaria o seu 

recolhimento ao final deste processo, há que ser indeferido o pedido de 

gratuidade da justiça. Nesse sentido, pacifica é a jurisprudência do E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, ex vi: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – 

MICROEMPRESA - INDEFERIMENTO – PERFIL ECONÔMICO E FINANCEIRO 

QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DA LEI Nº 1.060/50 – SÚMULA 

481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante 

entendimento consolidado pelo STJ na Súmula n. 481, é possível o 

deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica que comprove a 

impossibilidade de arcar com as custas do processo. Hipótese em que a 

empresa agravante não demonstrou encontrar-se em situação que 

caracterize hipótese de concessão do benefício à pessoa jurídica.” (TJMT, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

AI 67196/2016, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017). 

Negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO 

PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SUA ATIVIDADE – RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL QUE NÃO DEMONSTRA, POR SI SÓ, A CONDIÇÃO DE POBREZA 

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – 

RECURSO DESPROVIDO. A situação de recuperação judicial não enseja, 

por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade 

da justiça. O benefício da assistência judiciária gratuita, em princípio, 

destina-se a pessoas físicas, conforme o art. 1º da Lei n. 1060/50. A 

pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos pode fazer jus à AJG em casos 

excepcionais e se comprovada de forma inequívoca que a sua situação 

financeira autoriza a concessão do benefício. O fato de a pessoa jurídica 

estar em recuperação judicial não induz automaticamente a concessão da 

justiça gratuita, mormente porque com a nomeação de administrador 

judicial, a empresa poderá levantar os recursos necessários à sua 

administração, inclusive para pagamento das custas processuais.” (TJMT, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, Ap 109805/2016, Julgado em 22/11/2016, Publicado no 

DJE 25/11/2016) Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da 

justiça no caso presente, cumprindo à Empresa Autora proceder 

imediatamente ao recolhimento das custas devidas antecipadamente. 

Noutro ponto, esclarece-se que em relação à competência para 

processamento e julgamento da questão posta sub judice, com a entrada 

em vigor da Resolução n° 023/2013/TP[1] o Juízo Espec. da Vara de 

Execuções Fiscais da Capital possui competência APENAS para a análise 

de ações correlatas e os incidentes deles decorrentes referentes a 

débitos fiscais inseridos em dívida ativa e/ou ajuizados tão somente. Com 

efeito, a interpretação que se dá a referida Resolução deve ser no sentido 

de que apenas as ações referentes a débitos fiscais inseridos em dívida 

ativa ou conexas com ações executivas já ajuizadas é que devem ser 

reunidas e decididas por esta Vara Especializada de Execução Fiscal – 

Gabinete 1 – Fazenda Pública Municipal, para se evitar decisões 

conflitantes, sendo que as ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa são da COMPETÊNCIA ABSOLUTA das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca de Cuiabá. Portanto, no 

caso presente, qualquer discussão jurídica-processual referente a credito 

que não esteja inserido em dívida ativa NÃO SERÁ OBJETO DE 

CONHECIMENTO DESTE JUÍZO. Assim, deve o valor da causa 

corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão de competência 

deste Juízo (créditos fiscais inseridos em dívida ativa e/ou ajuizados). 

Assim, face ao disposto no § 3º do Art. 292 do CPC/2015[2], em 

observância a norma disciplinada no Art. 10[3] do mesmo diploma legal, 

OPORTUNIZO à Empresa Autora retificar o valor da causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de não o fazendo, este Juízo, de ofício, proceder 

à sua correção. COM OU SEM a retificação do valor da causa, INTIME-SE 

(PJe e DJe) novamente a Empresa Autora, através de seus Advogados 

(Instrumento de Procuração ID nº 1021313), para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, providencie a juntada do comprovante de recolhimento das 

custas devidas antecipadamente, sobre o total do valor das CDA’s já 

expedidas pelo Município Requerido, conforme Extrato do Contribuinte 

anexado com a inicial, sob pena de extinção deste processo sem 

resolução do mérito, nos termos do Parágrafo Único do Art. 102 do 

CPC/2015 (Ato Ordinatório). Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias acima, 

COM ou SEM a juntada do comprovante do recolhimento das custas, 

CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário as disposições contidas no §1º do Art. 

456 da CNGC/CGJ[4] (Ato Ordinatório), CERTIFICANDO-SE e remetendo 

estes autos À CONCLUSÃO para decisão/sentença. PUBLIQUE-SE (DJe) 

para fins do§ 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 05 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 2°. A competência para 

“processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. [2]. 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. [3]. Art. 10. O juiz não pode 

decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito 

do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda 

que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [4]. Art. 456. ... 

§ 1º Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria 

certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do 

julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela 

secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de Distribuição. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1022019-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Processo: 1022019-81.2017.8.11.0041. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO FISCAL Nº 1022019-81.2017.8.11.0041 DIST: 26/03/2018 

EMBTE: MARLENE DOS SANTOS – CPF Nº 314.449.111-04 EMBDA: 

PREFEITURA DE CUIABÁ 787 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO... Trata-se 

de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL propostos via PJe em 26/03/2018 

por MARLENE DOS SANTOS – CPF Nº 314.449.111-04, em face da 

PREFEITURA DE CUIABÁ, em defesa à Execução Fiscal n.º 

1022019-81.2017, ID 12407440. Juntou documentos de ID’s nºs 12407473, 

12407554, 12407552, 12407588, 12407630, 12407627, 12407684, 

12407706, 12407700. Vieram os autos conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, constato que o Sr. Gestor deixou de apensar a estes 

autos à Execução Fiscal respectiva, em cumprimento ao § 1º do Art. 914 

do CPC/2015[1], razão pela qual DETERMINO a vinculação dos dois autos 

eletrônicos dependentes (PJe) imediatamente e, após, CERTIFIQUE-SE 

acerca da tempestividade dos presentes Embargos, conforme Art. 16 da 

Lei nº 6.830/1980[2] (LEF). Após, CERTIFIQUE o Sr. Gestor Judiciário 

quanto ao oferecimento de garantia ou efetivação da penhora nos autos 

da Execução Fiscal referida no parágrafo anterior. Por outro lado, 

constato que quando da distribuição da inicial destes Embargos não foram 
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recolhidas as taxas e custas judiciais, mas a Embargante formulou pedido 

de gratuidade da justiça, razão pela qual passo à sua análise. Acerca do 

pedido concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, não há mais 

qualquer discussão quanto à possibilidade da sua concessão à PESSOA 

NATURAL, pois tal direito está estabelecido expressamente no Art. 98 do 

CPC/2015, verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. (negritei). Com efeito, quanto à 

PESSOA NATURAL, o Legislador estabeleceu que o seu estado de 

insuficiência é presumido, juris tantum, nos termos do § 3º do Art. 99 do 

CPC/2015, sendo que o ônus de provar a inexistência ou o 

desaparecimento da condição de pobreza é da parte adversa, ex vi: 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. A jurisprudência dos 

Tribunais pátrios é clara quanto à gratuidade do direito ao acesso à 

justiça, verbis: “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – JUSTIÇA GRATUITA – 

HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

PAGAMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO, MAS ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a concessão de justiça 

gratuita, não há exigência de que a parte seja pobre ou necessitada, mas, 

sim, que não possua condições financeiras para custear as despesas 

processuais. 2. O Princípio da Causalidade determina a imposição da 

verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao 

incidente processual.” (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º-9-2016, DJe 6-10-2016). 

(negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

COBRANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO 

JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DO ADIMPLEMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS PELA PARTE AUTORA – PREJUÍZO DO SUSTENTO 

PRÓPRIO E DA FAMÍLIA - ART. 5°, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que 

comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, 

sem prejuízo próprio e de sua família.” (AI 13126/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017) 

(negritei). Ademais, para a concessão do benefício da gratuidade, basta a 

simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, do 

estado de insuficiência de recursos pela parte. Nesse sentido, a 

jurisprudência do nosso Tribunal é pacífica, ex vi: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – (...) – JUSTIÇA GRATUITA – OMISSÃO DO JUIZO DE 

PISO - POSSIBILIDADE - CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - 

PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU 

PROVAS CONTRÁRIAS – DESEMPREGADO – HIPOSSUFICIÊNCIA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - A declaração de insuficiência de 

recursos firmada pela pessoa física é, em princípio, bastante para a 

concessão da assistência judiciária gratuita(...). O deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita dá-se de acordo com a 

situação documental existente nos autos, sem prejuízo de futura 

impugnação e revogação em incidente próprio.” (TJMT, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Ap 

54187/2017, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017). 

(negritei). Por tais fundamentos, não havendo nos autos elementos que 

infirmem a precariedade alegada, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/2015, para DETERMINAR ao Sr. 

Gestor Judiciário que promova às anotações de praxe na Distribuição e no 

Sistema PJe. Com relação à admissibilidade destes Embargos à Execução 

Fiscal, apesar de inexistir nestes autos qualquer comprovante de penhora 

ou oferecimento de garantia do Juízo, conforme preceitua o § 1º do Art. 16 

da Lei nº 6.830/1980[3], constato que a exordial destacou questões de 

ordem pública graves, juntando prova documental (Matrícula e Certidão do 

RGI – ID’s nºs 12407554, 12407552, 12407588, 12407630, 12407627, 

12407684, 12407706, 12407700) que não podem ser ignoradas nem por 

este Juízo, muito menos pela Fazenda Pública Municipal Exequente. Com 

efeito, sabe-se que a Súmula Vinculante STF 28, publicada DJE de 

17/02/2010, não admite mais que seja exigido ‘depósito prévio’ como 

requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a 

exigibilidade de crédito tributário[4], como no caso presente, razão pela 

qual AD CAUTELLUN, DETERMINO que DÊ-SE VISTA imediatamente destes 

autos eletrônicos ao Município Exequente/Embargado para se manifestar 

quanto à defesa do Executado apresentada nestes autos e, querendo, 

contestar desde logo estes Embargos à Execução Fiscal, no prazo de 

trinta dias, sob pena de preclusão (Art. 507 CPC/2015[5]). Decorrido o 

prazo para manifestação/contestação do Município Embargado, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO 

pra decisão. INTIME-SE a Advogada da Executada/Embargante (DJe). 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 07 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 914. O 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

se opor à execução por meio de embargos. § 1o Os embargos à 

execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão 

ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal. 2. Art. 16 - O executado oferecerá embargos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da 

prova da fiança bancária ou do seguro garantia; III - da intimação da 

penhora. 3. Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias, contados: ... § 1º - Não são admissíveis embargos do 

executado antes de garantida a execução. § 2º - No prazo dos embargos, 

o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e 

juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a 

critério do juiz, até o dobro desse limite. § 3º - Não será admitida 

reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, 

incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e 

serão processadas e julgadas com os embargos. 4. SÚMULA 

VINCULANTE STF 28 - “É inconstitucional a exigência de depósito prévio 

como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda 

discutir a exigibilidade de crédito tributário.” 5. Art. 507. É vedado à parte 

discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se 

operou a preclusão. fim

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28076 Nr: 353-49.2016.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R W Martins de Aguiar Materiais de Construção 

Ltda - Me, Valmir Aparecido de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R W MARTINS DE AGUIAR MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 18909854000150 e atualmente em local 

incerto e não sabido VALMIR APARECIDO DE LIMA, Cpf: 02597417280, 

Filiação: Vera Lúcia Rosa de Lima, data de nascimento: 28/02/1990, 

brasileiro(a), natural de São Miguel do Guaporé-RO. 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: Tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 

9.605/98.

Despacho: Vistos. 1. Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra R. W. MARTINS DE 

AGUIAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME e VALMIR APARECIDO 

DE LIMA, qualificados nos autos, em razão de ter transportado madeira 

com guia florestal inválida em 13 de outubro de 2015, imputando-lhes a 

prática do delito descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. 

Alega que a carga transportada não coincidia com a autorização emitida 

pelo órgão ambiental.2. Presentes os requisitos de admissibilidade da ação 
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penal – indícios de autoria (fls. 14, 17 e 88) e prova da materialidade (fls. 

19/20, 25 e 37) – e não sendo verificada nenhuma das hipóteses 

previstas no artigo 395, do CPP, recebo a denúncia oferecida contra o(s) 

acusado(s), dando-o(s) como incurso(s) nas penas do(s) artigo(s) nela 

mencionado.3. Cite-se o(s) réu(s), por edital, para que apresente(m) 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez). 4. O edital, com prazo de 

dilação de 15 dias, deverá ser publicado em jornal de grande circulação, 

no diário oficial e afixado no átrio deste juízo. 5. Faça consignar no ato de 

citação as regras do art. 396-A e seus parágrafos, incluídos pela Lei 

11.719/2008, quais sejam: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. §1.º A exceção será processada em apartado, nos termos 

dos arts. 95 a 112 deste Código. §2.º Não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz 

nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 

10 (dez) dias".6. Não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado, citado, não constituir defensor, dê-se vista ao Ministério 

Público para que requeira o que entender necessário.7. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 06 de novembro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34483 Nr: 1620-22.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEREDO COELHO - OAB:4937

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes, da audiência conciliação 

agendada para o dia 05.12.2018, às 10:15 h., no Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania Ambiental.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26087 Nr: 783-35.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Front Light Painéis e Luminosos Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Crivelatti - 

OAB:8.887-B

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes, da audiência conciliação 

agendada para o dia 05.12.2018, às 10:30 h., no Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania Ambiental.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34499 Nr: 1636-73.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE COMERCIO E LOCAÇÃO DE 

PAINEIS LTDA EPP, JOSÉ GOMES CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Duques dos Santos - 

OAB:14423, Valéria Castilho Munhoz Vivan - OAB:OAB/MT 5956

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes, da audiência conciliação 

agendada para o dia 05.12.2018, às 11:00 h., no Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania Ambiental.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 AUTOS Nº 12693-53.2013.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ERNANI GUILHERME DE MAGALHÃES

INTIMANDO: Réu(s): Ernani Guilherme de Magalhães, Rg: 2854090 SSP MT 

Filiação: Antonio Guilherme e Placedina Guilherme, data de nascimento: 

04/09/1961, brasileiro(a), natural de Tarumirim-MG, solteiro(a), Endereço: 

Av. Miguel Sutil, Rota 8 Snoock Bar, Bairro: Jardim Leblon, Cidade: 

Cuiabá-MT. FINALIDADE: para comparecer a sessão de julgamento, que 

será realizado no dia 08 de Fevereiro de 2018, às 13h30m, pelo Egrégio 

Tribunal Popular do Júri no Fórum da Comarca de Cuiabá, localizado na 

Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, sn - D, bairro Centro Político 

Administrativo, Cuiabá-MT, CEP 78.049-905, fone: 65-3648-6155;

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não 

comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do 

querelante, que tiver sido regularmente intimado. OBSERVAÇÃO: Deverá o 

intimando comparecer devidamente trajado e portando documentos 

pessoais. DECISÃO/DESPACHO: "(...) Designo o dia 08 de fevereiro de 

2019, às 13h30min, para a sessão de julgamento, pelo Tribunal Popular do 

Júri.(...)"

 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, Wanderson Santos de 

Oliveira, digitei. Cuiabá - MT, 6 de novembro de 2018.

Rosana Albuquerque Dutra - Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 AUTOS Nº 12583-59.2010.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA

INTIMANDO: Réu(s): Renato Pereira de Oliveira, Rg: 1120412-5 SSP MT 

Filiação: José Tomé de Oliveira e Ivanilda Pereira de Oliveira, data de 

nascimento: 24/02/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá/mt-MT, 

convivente, office boy- ajudante de pintor, Endereço: Rua Marabá, Nº 86, 

Bairro: Pedregal, Cidade: Cuiabá/mt-MT

FINALIDADE: para comparecer a sessão de julgamento, que será realizado 

no dia 07 de Fevereiro de 2018, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular 

do Júri no Fórum da Comarca de Cuiabá, localizado na Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, sn - D, bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, CEP 78.049-905, fone: 65-3648-6155;ADVERTÊNCIAS: a) Não 

comparecendo à audiência designada, sem justa causa, o réu, ser-lhe-á 

aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer 

devidamente trajado e portando documentos pessoais.

RESUMO DA INICIAL:DECISÃO/DESPACHO: "(...).Designo o dia 23 de 

janeiro de 2019, às 13h30min, para a sessão de julgamento, pelo Tribunal 

Popular do Júri(...)" 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, 

Wanderson Santos de Oliveira, digitei.

Cuiabá - MT, 7 de novembro de 2018.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

Edital Intimação

AUTOS Nº 3680-69.2009.811.0042ESPÉCIE: Ação Penal de Competência 

do Júri->Processo Comum->PROCESSO CRIMINAL
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AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): HAIRTON BORGES JÚNIOR

INTIMANDO: Réu(s): Hairton Borges Júnior, Cpf: 59400633149, Rg: 

775.726 SSP MT Filiação: Airton Santana Pereira Borges e Jovanir Santos 

Borges, data de nascimento: 22/10/1975, brasileiro(a), natural de 

Aragarças-GO, casado(a), investigador da policial civil, Endereço: Rua 

Maricá, N.º188, Bairro: Pedregal, Cidade: Cuiabá-MT. FINALIDADE: para 

comparecer a sessão de julgamento, que será realizado no dia 23 de 

Janeiro de 2018, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no 

Fórum da Comarca de Cuiabá, localizado na Rua Des. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, sn - D, bairro Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, 

CEP 78.049-905, fone: 65-3648-6155; ADVERTÊNCIAS: a) Não 

comparecendo à audiência designada, sem justa causa, o réu, ser-lhe-á 

aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 11.689/2008: ‘Art. 457. O 

julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, 

do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente 

intimado. OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente 

trajado e portando documentos pessoais. DECISÃO/DESPACHO: "(...) 

Designo o dia 23 de janeiro de 2019, às 13h30min, para a sessão de 

julgamento, pelo Tribunal Popular do Júri(...)"

 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, Wanderson Santos de 

Oliveira, digitei. Cuiabá - MT, 7 de novembro de 2018.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 311990 Nr: 10316-80.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEIDE MELO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline M. Martins 

Pacheco - OAB:10402/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, 

regrido, em definitivo, o regime de cumprimento da pena do recuperando 

RONEIDE MELO MENDES, do semiaberto para o fechado, bem como 

decreto a perda de 1/3 dos dias remidos, conquistados até a data da falta 

grave, com espeque no art. 127 da Lei nº 7.210/84.Ciência ao Ministério 

Público e ao defensor do recuperando.Elabore-se o cálculo de pena 

atualizado, conforme os ditames acima.Com o aporte, dê-se vista as 

partes para manifestação, iniciando pela defesa, no prazo de 05 (cinco), 

para posterior homologação.Expeça-se o necessário.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 451080 Nr: 28177-06.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR SOUZA PEREIRA - 

OAB:21582

 Vistos em regime de exceção.

Proceda-se à abertura do 4o Volume nos presentes autos.

Intime-se a defesa para se manifestar sobre o cálculo de pena de fl. 682, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 384662 Nr: 26653-42.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Souza De Oliveira - 

OAB:24551

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de executivo de pena em face de DANIEL HENRIQUE DA SILVA.

Na data de 22/08/2018 o recuperando progrediu de regime, oportunidade 

em que foram estabelecidas condições para o regime extramuros, 

conforme fls. 314-315V.

Às fls. 328-330 o Ministério Público informa que o recuperando teria 

praticado crime doloso em 11/10/2018, como também não estaria 

comparecendo regulamente em Juízo e apresentado documentação 

comprobatório de trabalho lícito.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Conforme relatado, o recuperando progrediu recentemente ao regime 

semiaberto (22/08/2018), mediante condições estipuladas às fls. 

314-315v, momento em que foram esclarecidas as consequências de seu 

descumprimento.

Pois bem, o apenado, segundo consta à fl. 331-332, praticou crime de 

tráfico de drogas em 11/10/2018, consoante auto de prisão em flagrante 

distribuído sob CI 555421, perante a 3ª Vara Criminal de Várzea Grande, 

isto é, durante o cumprimento da pena, demonstrando sua personalidade 

inclinada ao crime.

Nestas circunstâncias, tenho como imprescindível a regressão cautelar de 

regime do recuperando, uma vez que há indícios veementes do 

cometimento de crime doloso.

Consigno ser plenamente cabível a expedição imediata de mandado de 

prisão para a hipótese de regressão cautelar, à medida que a regressão 

definitiva ocorrerá quando de sua oitiva, em audiência de justificação 

específica para este fim.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA 

GRAVE - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME - DESNECESSIDADE DE 

OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - EXIGÊNCIA QUE SE IMPÕE APENAS 

PARA A REGRESSÃO DEFINITIVA - ORDEM DENEGADA. O Superior 

Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, cometida 

falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar 

do regime prisional, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é 

exigida na regressão definitiva. (Habeas Corpus nº 90725/2011, 1ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Paulo da Cunha. j. 11.10.2011, unânime, DJe 

26.10.2011).

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DO REGIME 

PRISIONAL EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE - 

INCONFORMISMO DA DEFESA - 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

LEVANTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - 1.1. 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA PARA A ANÁLISE DA TESE DE NEGATIVA 

DE AUTORIA DA INFRAÇÃO IMPUTADA AO BENEFICIÁRIO - 

ACOLHIMENTO - VIA INADEQUADA PARA O EXAME DE PROVAS - 1.2. 

MANDAMUS PARCIALMENTE CONHECIDO PARA SE AVALIAR A 

LEGALIDADE DA DECISÃO INVECTIVADA - MATÉRIA DE DIREITO - 2. 

MÉRITO - NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE 

REGIME SEM A OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - IMPROCEDÊNCIA - 

POSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REGRESSÃO CAUTELAR - 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA EM SEGUIDA - PROCEDIMENTO 

EXIGIDO NO ART. 118, § 2º, DA LEP DEVIDAMENTE OBSERVADO - 

PRESCINDIBILIDADE DA APURAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA DA FALTA 

GRAVE IMPUTADA AO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO - 3. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE 

CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM ALMEJADA. 1.1. A via estreita do 

habeas corpus não autoriza o exame aprofundado de provas, motivo pelo 

qual não se faz pertinente a análise da tese de negativa de autoria da falta 

grave imputada ao paciente neste mandamus. 1.2. Por outro lado, deve ser 

conhecido o writ para se examinar a legalidade da decisão que determinou 

a regressão de regime prisional, por se tratar de matéria exclusivamente 

de direito. 2. Não há qualquer óbice à regressão cautelar do reeducando 

ao regime fechado até a realização da audiência de justificação prevista 

no art. 118 da Lei de Execuções Penais. O art. 118, § 2º, da Lei de 

Execuções Penais não exige a instauração de procedimento administrativo 

para o reconhecimento de falta grave, bastando a realização da audiência 

de justificação, em cuja oportunidade sejam observados a ampla defesa e 
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o contraditório. (Habeas Corpus nº 74232/2011, 3ª Câmara Criminal do 

TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 24.08.2011, DJe 02.09.2011).

Por fim, admitindo-se a suspensão cautelar do regime mais benéfico, vale 

destacar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Dependendo do 

caso concreto, pode o juiz da execução penal suspender cautelarmente o 

regime mais benéfico (aberto ou semiaberto), inserindo o condenado em 

regime fechado. (...)”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 562).

De outro modo, igualmente não consta certidão de comparecimento mensal 

do recuperando em Juízo como juntada de comprovante de trabalho, o que 

evidencia igualmente descumprimento das condições estabelecidas às fls. 

314-315v.

Em face do exposto, determino a regressão cautelar do regime de 

cumprimento da pena do recuperando DANIEL HENRIQUE DA SILVA, do 

semiaberto para o fechado, devendo-se expedir imediato mandado de 

prisão, com o devido cadastro do BNMP.

Designo audiência de justificação para o dia 04/02/2019, às 14:00h.

Intimem-se o recuperando, seu defensor e o Ministério Público.

Não havendo defensor constituído nos autos, intime-se a Defensoria 

Pública.

Requisite-se o recuperando, o qual se encontra preso na Cadeia Pública 

desta Comarca.

Em arremate, defiro o requerimento ministerial de fl. 330.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 127381 Nr: 13623-47.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN COSTA DOS REIS - 

OAB:1272 B

 Intimação da defesa para manifestação acerca do cálculo de pena: 

Condenações: Pena: 20a 0m 0d - Data Condenação: 23/07/2007 - Data do 

Fato: 16/07/2007 - Fração para Livramento Condicional: 2/3 - Hediondo - 

Fração para Progressão Regime: 2/5 - Hediondo Primário

Pena: 2a 0m 0d

Data Condenação: 17/08/2017

Data do Fato: 17/10/2016

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Interrupções - Data Inicial:07/11/2014 - Data Final:07/11/2014

Data Inicial:

Data Final:

Data Inicial:01/02/2016

Data Final:28/02/2016

Data Inicial:18/10/2016

Data Final:18/10/2016

Remições: Quantidade de Dias: 268 - Quantidade de Dias: 159 - 

Quantidade de Dias: 43

Data de Prisão Definitiva: 23/07/2007

Regime atual: Fechado

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 18/10/2016 - Data para progressão de 

regime: 29/11/2020

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 23/07/2007 - Data Livramento Condicional: 

09/06/2021

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 10a 7m 21d

Pena Cumprida até data Atual: 10a 0m 23d

Data do Término da Pena: 06/02/2029

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 502947 Nr: 41965-53.2017.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RODRIGO GIOVANI RODRIGUES DE ALENCASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AGRAVO EM EXECUÇÃO - CÓDIGO Nº 502947

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Agravo em Execução interposto por RODRIGO GIOVANI 

RODRIGUES DE ALENCASTRO, em 17.11.2017.

Certificada a tempestividade, o recurso foi recebido por este Juízo às fls. 

05, sendo determinada vista à Defesa para apresentação de razões e, em 

seguida, ao Ministério Público para apresentar contrarrazões.

No que pese o andamento “Certidão de Publicação de Expediente” 

registrado no Sistema Apolo, a Certidão de Publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico – DJE não consta no processo físico.

Assim, DETERMINO o encarte da Certidão de envio ao DJE gerada 

automaticamente pelo Sistema informatizado de acompanhamento 

processual, na forma do disposto no art. 530 da CNGC.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 06 de novembro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 487862 Nr: 27409-46.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR VAN DER LAAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANE A. MONTEIRO OLIVEIRA 

DA CRUZ - OAB:20.378/O, LAURA CAROLINA SANTANA - 

OAB:20.378/O

 EXECUTIVO DE PENA - CÓDIGO Nº 487862

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Executivo de Pena de JAIR VAN DER LAAN que se encontra 

cumprindo pena em regime semiaberto.

Requer o Ministério Público a designação de nova audiência de 

justificação, ao passo que a defesa requer a expedição de certidão do 

tempo de reclusão do recuperando (fls. 211).

É o breve relato.

DEFIRO o requerimento Ministerial de fls. 210.

 DESIGNO Audiência de Justificação para o dia 04.02.2019 às 14:00 

horas.

DEFIRO o pleito de fls. 211. Expeça-se a certidão na forma requerida.

INTIMEM-SE.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 06 de novembro de 2018.

ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 345108 Nr: 5459-20.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GIOVANI RODRIGUES DE 

ALENCASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 EXECUTIVO DE PENA - CÓDIGO Nº 345108

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Trata-se de Executivo de Pena do recuperando RODRIGO GIOVANI 

RODRIGUES DE ALENCASTRO.

Em atenção à Determinação de fls. 710, elaborou-se cálculo de pena 

atualizado, considerando o redimensionamento da pena.

Assim sendo, DÊ-SE vista dos autos à defesa e, em seguida, ao Ministério 

Público para manifestação sobre o cálculo de liquidação de pena acostado 

às fls. 713, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução n.º 113/10 do CNJ, 

com posterior conclusão.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

Cuiabá, 06 de novembro de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 292 de 509



ANA CRISTINA SILVA MENDES

Juíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 163595 Nr: 10914-68.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MELLO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREY REVELES KIST - 

OAB:21506/O

 Autos nº 10914-68.2010.811.0042

Código 163595

Vistos etc.

Revelam os autos que o recuperando WILLIAN MELLO RODRIGUES DA 

SILVA cumpre pena no regime fechado, junto ao Centro de 

Ressocialização de Cuiabá – CRC.

 É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da 

sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para 

a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da 

Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, 

inciso XLVI, da Constituição Federal.

Nesse linhame, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de 

configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, 

também, um direito. Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 

semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de 

execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 

(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - 

atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou 

superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 

3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. (Incluído pela Lei nº 

12.433, de 2011)

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão 

ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a 

distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais 

competentes dos cursos frequentados. (Redação dada pela Lei nº 12.433, 

de 2011)

§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de 

trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. 

(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou 

nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.(Incluído pela Lei nº 

12.433, de 2011)

§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 

1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou 

superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão 

competente do sistema de educação.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o 

que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso 

de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de 

execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no 

inciso I do § 1o deste artigo.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério 

Público e a defesa.”

Assim, com fulcro no art. 66, inciso II, alínea “d”, da LEP, DECLARO 

remidos 268 (duzentos e sessenta e oito) dias da pena do recuperando 

WILLIAN MELLO RODRIGUES DA SILVA, em face dos 806 (oitocentos e 

seis) dias laborados, no período de Fevereiro a Dezembro de 2010, Julho 

a Dezembro de 2011, Janeiro a Dezembro de 2012 e Fevereiro a Maio de 

2013, conforme atestado original de trabalho acostado às fls. 585.

Atualize-se o cálculo de pena constante nos autos e, em seguida, oferte 

vista às partes.

Após, conclusos para homologação.

 Expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.

Cumpra-se.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 20 de Julho de 2018.

GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO

Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 544079 Nr: 35398-69.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX, 

DOUGLAS HENRIQUE ROCHA DA SILVA, JORGECLEI MOTA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10

Intimando:DR. MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO. OAB/MT: 21.143

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):THIAGO DE SOUZA SANTOS

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 539056 Nr: 30573-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AGNELO DAMASCENO, VILMAR DA 

SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DR. SEBASTIÃO MOURA DA SILVA. OAB/MT: 2863

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

04/12/2018, ÀS 15:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. Em tempo, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04/12/2018 às 15h30min., quando então 

serão ouvidas 03 testemunhas comuns e realizado os interrogatórios dos 

réus. Intime-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 526263 Nr: 18172-51.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FERREIRA GOMES, JOSE ELOI 

PRESTES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241, MARINEY FÁTIMA NEVES - OAB:10737/MT

 Edital Genérico ME107
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Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIÊNCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. MARINEY FÁTIMA NEVES. OAB/MT: 10.737

DRJOSE MARCILIO DONEGA. OAB/MT: 71241

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

13/12/2018, ÀS 14:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. REDESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13/12/2018 às 14h40min., oportunidade que serão 

ouvidas a vítima Marieli Silva Gois, 03 testemunhas de defesa, bem como, 

interrogados os réus. Intime-se.Requisite-se.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 448001 Nr: 24976-06.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADELAR DE SOUZA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL DE FREITAS 

ARANTES - OAB:11.039

 PROCESSO Nº: 24976-06.2016.811.0042 Cód. 448001

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: PAULO ADELAR DE SOUZA CORREA

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02.09.2019 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 05 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 400645 Nr: 4855-88.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DA COSTA SOUSA KOAKUTSU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT

 PROCESSO Nº: 4855-88.2015.811.0042 Cód. 400645

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: APARECIDO DA COSTA SOUSA KOAKUTSU

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10.09.2019 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 05 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 400813 Nr: 5062-87.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO L NAVARRO - 

OAB:

 PROCESSO Nº: 5062-87.2015.811.0042 Cód. 400813

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: WEVERTON PEREIRA DA COSTA

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20.08.2019 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 05 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 434981 Nr: 11162-24.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FERREIRA DE AMORIM, ANDRÉ LUIS 

MARQUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:, Haiana Katherine Menezes Follmann - OAB:18024, Marta 

Sebastiana de Oliveira - OAB:19.174, SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Vistos,

 I – Prejudico a presente solenidade, em razão da ausência dos réus.

II – Designo audiência para o dia 16.09.2019 as 15h00min para oitiva das 

testemunhas e interrogatórios dos réus.

III – Intimem-se e requisitem-se.

IV – Saem os presentes intimados.

V – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 350792 Nr: 11958-20.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133, IVAN EURÍPEDES DA SILVA - OAB:24228

 PROCESSO Nº: 11958-20.2013.811.0042 Cód. 350792

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉ: HELLEN CRISTINA DA SILVA
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 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22.08.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se a acusada seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se a ré estiver presa, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 05 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 433593 Nr: 9617-16.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERGEISON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO MARCIO 

PINHEIRINHO PINHEIRO - OAB:, VANDERLEI SOUZA AMORIM - OAB:

 PROCESSO Nº: 9617-16.2016.811.0042 Cód. 433593

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: GERGEISON RODRIGUES DA SILVA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23.09.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 05 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 438821 Nr: 15294-27.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/O

 PROCESSO Nº: 15294-27.2016.811.0042 Cód. 438821

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: LUIZ MARCOS DA COSTA

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20.08.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 05 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 422170 Nr: 27764-27.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRYSTOPHER LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO DA SILVA 

BARRETO - OAB:8684/MT

 PROCESSO Nº: 27764-27.2015.811.0042 Cód. 422170

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: CHRYSTOPHER LUCAS DA SILVA

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02.09.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 05 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 456589 Nr: 33921-79.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERS ARAÚJO DE CERQUEIRA, ETELVINO 

JOSÉ DANELICHEN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/O, GUSTAVO FARIAS SABER - OAB:15959/MT, NEYMAN 

AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC

 PROCESSO Nº: 33921-79.2016.811.0042 Cód. 456589

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS:ANDERS ARAÚJO DE CERQUEIRA

ETELVINO JOSÉ DANELICHEN DE OLIVEIRA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19.09.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 05 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 364792 Nr: 4552-11.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DIEGO DE OLIVEIRA, WELINTON 

FRANCISCO RIBEIRO, LUAN ALVES SANTOS, WILLIAM NERIS DO 
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NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos,

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Decreto a revelia do réu Michael Diego de Oliveira, com fulcro no Art. 

367, in fine, do Código de Processo Penal.

III – Declaro encerrada a instrução.

IV – As partes requereram a conversão da apresentação das alegações 

finais em memorais escritos, no prazo legal.

V – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

VI - Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

Promotor de Justiça em substituição legal

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS

Advogada de defesa (William e Welinton)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 153265 Nr: 702-85.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAUBI RAFAEL DE MIRANDA, DANILO 

SILVESTRE FRANCISCO, EDER CINTRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO L. NAVARRO 

- OAB:

 PROCESSO Nº: 702-85.2010.811.0042 Cód. 153265

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS:CAUBI RAFAEL DE MIRANDA

DANILO SILVESTRE FRANCISCO

EDER CINTRA DE PAULA

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10.09.2019 às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 05 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 531359 Nr: 23160-18.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA CRUZ PACHECO, JOSÉ 

FRANCISCO DA SILVA, VALDEVINO NUNES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390

 AUTOS Nº 23160-18.2018.811.0042 (CÓDIGO 531359) Vistos etc., (...) A 

nomeação da genitora como curadora do réu GILSON DA CRUZ nos autos 

do Incidente de Insanidade apenso possui efeitos apenas em relação aos 

atos necessários para realização do respectivo exame. Trata-se de 

prática que visa viabilizar o exame de Insanidade Mental, cujo resultado 

também permanecerá no âmbito da aplicação da lei Penal e não na esfera 

cível. Não obstante isso, a fim de viabilizar o saque do valor referente ao 

auxílio percebido pelo réu, oficie-se ao presídio onde o réu encontra-se 

custodiado para que realize a escolta do mesmo até a agência bancária, a 

fim de que ele regularize a sua situação bancária e viabilize o uso da 

conta por pessoa interposta, se for esta a sua vontade. Dando 

seguimento ao feito, entendo que a manutenção do réu no processo até 

que se confirme se o mesmo possui alguma doença que o tornou incapaz 

de determinar a sua conduta na data do crime é mais adequado que 

desmembrar os autos e prosseguir o julgamento em relação aos corréus 

porque o réu GILSON apresentasse como peça chave e, assim, no mínimo 

deve ser ouvido como testemunha no decorrer da instrução, o que 

também necessita da confirmação de sua sanidade. Assim, deixo de 

desmembrar o processo. Outrossim, considerando que a perícia está 

designada para o ano que vem e que o Estado vem enfrentando sérios 

problemas, já que possui apenas um único perito para realização dos 

exames, nesta data nomeei perita judicial para realização da perícia de 

Insanidade Mental. Cumpra-se e, após, aguarde-se julgamento do Incidente 

de Insanidade apenso.Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 424516 Nr: 30277-65.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKE DAX GALVÃO GOMES, RAFAEL 

WELLINGTON DA SILVA, DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILOMAR HILLER - OAB:

 PROCESSO Nº: 30277-65.2015.811.0042 Cód. 424516

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS:MAIKE DAX GALVÃO GOMES

 RAFAEL WELLINGTON DA SILVA

DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22.08.2019 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 05 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 444633 Nr: 21463-30.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA FERNANDA SOUZA 

FARIA - OAB:9842

 PROCESSO Nº: 21463-30.2016.811.0042 Cód. 444633

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ANDRÉ ALVES DOS SANTOS

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12.09.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 
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Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 05 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 430719 Nr: 6385-93.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA, 

WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS, THALLYS MATHEUS MIRANDA E 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington Siva - OAB:02580628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:, MARINEY FÁTIMA NEVES - OAB:10737/MT, WELLINGTON DA 

SILVA - OAB:

 PROCESSO Nº: 6385-93.2016.811.0042 Cód. 430719

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS:WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA

WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS

THALLYS MATHEUS MIRANDA E SILVA

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03.09.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 05 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 430896 Nr: 6614-53.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE SOUZA, VICTOR LUCAS 

FERREIRA DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio roberto da silva - 

OAB:19613/0

 PROCESSO Nº: 6614-53.2016.811.0042 Cód. 430896

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS:JOSÉ CARLOS DE SOUZA

VICTOR LUCAS FERREIRA DE MAGALHÃES

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26.08.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 05 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 436954 Nr: 13279-85.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER FABIANO SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ANDERSON DA SILVA 

SANTOS - OAB:

 PROCESSO Nº: 13279-85.2016.811.0042 Cód. 436954

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: CLEBER FABIANO SANTOS RIBEIRO

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09.09.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 05 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 311587 Nr: 9845-64.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FAVARO - OAB:233345, JOÃO DA SILVA MANCIO JUNIOR - 

OAB:23050

 Intimo o advogado do réu para apresentar Contrarrazões, no prazo legal.

8ª Vara Criminal

Expediente

 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 03 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 14:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 401411 Nr: 5699-38.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIL JUNIOR SAYED FERREIRA GOMES, 
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NICOLAS TOLEDO DE AMORIM, JEAN CARLOS BISPO DE MELO, DANYLO 

MORENO CARMO DE SOUZA, LUAN MOREIRA OGIWARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEPOMUCENO 

CABRAL - OAB:5344/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 INTIMAR O DR MARCIO TADEU SALCEDO OAB/MT 6.038, DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019 ÀS 

13:30 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322045 Nr: 1150-87.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DA SILVA, EDINEZIO FERREIRA DA 

SILVA, JANIO DE OLIVEIRA FERNANDES, ANDERSON DOS SANTOS 

MELO, HOZEIAS DE JESUS FONSECA, LUCIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA, 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA EVANGELISTA, MAURILIO ALVES FERREIRA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMARIS CARITA SILVA 

QUEIROZ - OAB:15047-O, DAVI MARQUES - OAB:14678, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, ISAIAS 

ALVES DA SILVA - OAB:14778/MT, RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:9395/MT, WANDERLEY DE SOUZA SOARES - OAB:3745/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRÉ LUIZ DA SILVA EVANGELISTA, 

Rg: 1875245-4, Filiação: Juliana Vilma da Silva Lucas Evangelista, data de 

nascimento: 12/08/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) ACIMA NOMINADO(A) da sentença, 

para querendo recorrer ou não da r. sentença, bem como, para que 

manifeste se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou valores 

por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo positiva sua 

resposta, fica o réu intimado para comparecer, no prazo de 05 (cinco) 

dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento no 

prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, e, 

necessário perdimento.

Resumo da Inicial: " (...) Destarte, o Ministério Público do Estado denuncia 

ANDRÉ LUIZ DA SILVA EVANGELISTA, pelo delito tipificado no artigo 33, 

caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06 (...)".

Despacho/Decisão: " (...) ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos 

consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA para: ABSOLVER os réus ANDRÉ LUIZ DA 

SILVA EVANGELISTA, ANDERSON DOS SANTOS MELO, MAURÍLIO 

ALVES FERREIRA JUNIOR, EDINEZIO FERREIRA DA SILVA e HOZEIAS DE 

JESUS FONSECA, já qualificados nos autos, da imputação descrita no 

artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no que dispõe o artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal;DESCLASSIFICAR para o art. 

28, da Lei n. 11.343/06 a imputação conferida ao réu ÉDER DA SILVA, 

vulgo “Talita”, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido aos 

10/05/1980, filho de Juraci Gregória da Silva; CONDENAR os réus JÂNIO 

DE OLIVEIRA FERNANDES, brasileiro, convivente, pintor,atural de 

Cuiabá/MT, nascido aos 12/09/1983, filho de Crescêncio Rosa Fernandes 

e Maria Olvieira Fernandes, e LUCIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA, brasileira, 

convivente, manicure, natural de Costa Marques/RO, nascido aos 

02/03/1988, filha de Wilson Luciano de Almeida e Neuma de Oliveira, nas 

sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006; e ABSOLVER os réus 

EDER DA SILVA, EDINEZIO FERREIRA DA SILVA, HOZEIAS DE JESUS 

FONSECA, JANIO DE OLIVEIRA FERNANDES, LUCIANA OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, ANDERSON DOS SANTOS MELO, ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

EVANGELISTA e MAURÍLIO ALVES FERREIRA JUNIOR, da imputação 

descrita no artigo 35, caput, da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no que 

dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (...)".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 06 de novembro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506614 Nr: 45627-25.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS MENDES ALVARENGA, JOEL LIMA 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, VALDINEIDE OVÍDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifica-se que os CD’S contendo as interceptações 

telefônicas não foram encartados aos presentes autos, desse modo 

DETERMINO ao senhor gestor que cumpra o item final da decisão 

encartada à fl. 430.

Após, votem-me os autos conclusos para sentença.

As providências. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 535534 Nr: 27188-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYAN GUSMÃO DE ALMEIDA SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO CAMARGO DA 

SILVA (ESTAGIÁRIO MARTINS ADVOCACIA) - OAB:19153/E

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação de prisão preventiva, MANTENDO a segregação 

cautelar DE NAYAN GUSMÃO DE ALMEIDA SALDANHA.No mais, 

encaminhem-se os autos às partes para apresentação das alegações 

finais. Expediente necessário. Cumpra-se.Cuiabá, 06 de novembro de 

2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 542760 Nr: 34145-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17.056/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381388 Nr: 23154-50.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONI DE ALMEIDA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONI DE ALMEIDA MARQUES, Cpf: 

05670553101, Rg: 26946572, Filiação: Roseli de Almeida Roberto Marques 

e Enock Luiz Marques, data de nascimento: 30/06/1994, brasileiro(a), 
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natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), mecanico de moto, Telefone 

65-9317-1993. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO (A,O) ACUSADO, acima qualificado para 

comparecer á Audiência de Instrução e Julgamento que se realizará no dia 

03.12.2018 às 16h:45 min, no Edifício do Fórum, sito no endereçp ao final 

indicado.

Despacho/Decisão: Ação Penal n.º 23154-50.2014.811.0042 ( Id. 381388 

)VistoR. hoje.Aportou este feito à conclusão em decorrência da 

apresentação da resposta à acusação.Foi o réu citado por edital ( Vide: 

Expedientes encartados às fls. 66-70 ).POIS BEM.Analisando o feito, não 

vislumbro nenhuma irregularidade até esta fase processual.Outrossim, a 

defesa preliminar ofertada não apresentou quaisquer preliminar ou 

prejudiciais de mérito, além do que não vislumbro nenhuma hipótese e/ou 

matéria de absolvição sumária, dessa maneira, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03.12.2018, às 16h:45min, tendo em 

vista que responde outras ações penais nesta comarca ( Vide: Id 360888 

– Id 507508 ).Intimem o réu e testemunhas, sendo que deverão ser 

requisitadas aos seus superiores hierárquicos ( CPP, art. 221, § 2º ).Dê 

ciência aos ilustres representantes do M. Público e Defensoria Pública.Por 

fim, segue anexo os antecedentes criminais do acusado.Cumpra.Cuiabá, 

16 de outubro de 2018. WladymirPerri Juiz 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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 31 de outubro 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.: 404700 Nr: 9152-41.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO DE SOUZA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: maria de Lourdes Ribeiro 

Scarantti - OAB:

 Ação Penal n.º 8152-41.2015 ( Id. 404700 )

 Visto

R. hoje.

Aportou este feito à conclusão em decorrência da apresentação da 

resposta à acusação.

Foi o réu citado com seu comparecimento espontâneo em cartório ( Vide: 

Certidão de fl. 76 ).

POIS BEM.

Analisando o feito, não vislumbro nenhuma irregularidade até esta fase 

processual.

Outrossim, a defesa preliminar ofertada não apresentou quaisquer 

preliminar ou prejudiciais de mérito, além do que não vislumbro nenhuma 

hipótese e/ou matéria de absolvição sumária, dessa maneira, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 03.12.2018, às 17h:30min.

Intimem o réu e testemunhas, sendo que os militares deverão ser 

requisitados aos seus superiores hierárquicos ( CPP, art. 221, § 2º ).

Por fim, segue anexo os antecedentes criminais do réu.

Dê ciência aos ilustres representantes do M. Público e Defensoria Pública.

Cumpra.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 403397 Nr: 7744-15.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYWISON PAULA MORAES - 

OAB:10.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYWISON PAULA DE 

MORAES - OAB:10793

 Ação Penal n.º 7744-15.2015 ( Id. 403397 )

 Visto

R. hoje.

Aportou este feito à conclusão em decorrência da apresentação da 

resposta à acusação.

Foi o réu citado ( Vide: Certidões de fl. 183 ).

POIS BEM.

Analisando o feito, não vislumbro nenhuma irregularidade até esta fase 

processual.

Outrossim, a defesa preliminar ofertada não apresentou quaisquer 

preliminar ou prejudiciais de mérito, além do que não vislumbro nenhuma 

hipótese e/ou matéria de absolvição sumária, dessa maneira, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 03.12.2018, às 16h:30min.

Intimem o réu e testemunhas, sendo que os militares deverão ser 

requisitados aos seus superiores hierárquicos ( CPP, art. 221, § 2º ).

Por fim, segue anexo os antecedentes criminais do réu.

Dê ciência aos ilustres representantes do M. Público e Defensoria Pública.

Cumpra.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 312250 Nr: 10604-28.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ESTEVAM RAMPIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS - OAB:22458/O, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seus ADVOGADOS 

para ciência da juntada do Ofício nº 265/2018:

"Ofício nº 265/2018 - oriundo da Segunda Vara Criminal da Comarca de 

Tangará da Serra-MT, recebido via malote digital código de ratreabilidade 

8 1 1 2 0 1 8 3 7 8 7 2 2 1 ,  e x t r a í d o  d a  C a r t a  P r e c a t ó r i a  n º 

19879-15.2018.811.0055, código 293714, informando designação de 

audiência instrutória para o dia 30/01/2019, às 15h30min, no Edifício do 

Fórum daquele juízo, com a finalidade de inquirição da testemunha arrolada 

pela Defesa, EDSON VICENTE SEGURA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 141462 Nr: 8776-65.2009.811.0042

 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): VILSON BENEDITO DE ARRUDA, JUAREIS 

FILHO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB/MT 4541-B - OAB:4541-B/MT, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7388/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus advogados para 

ciência da devolução da Carta Precatória nº 2487-09.2018.811.0105, 

código 89474, pela Vara Única da Comarca de COLNIZA/MT, cumprida 

parcialmente, com diligência POSITIVA quanto a inquirição da testemunha 

CONRADO PEREIRA LIMA, conforme mídia encartada a fl. 346, e 

NEGATIVA quanto inquirição das testemunhas EDSON RANGEL e CINÉSIO 

LASHAVSKI, todas arroladas pela Defesa do réu Vilson Benedito de 

Arruda.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 540113 Nr: 31567-13.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5928

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão para análise da revogação das medidas cautelares dos 

demais réus para dia 14 de dezembro 2018 às 13h30min.

 De outra feita, DESIGNO sessão de julgamento para o dia 20, 21 e 22 de 

março de 2019 às 8h30min.

 Os presentes saem intimados.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Às providências.

Decisão

PROCESSO n° 9386-86.2016.811.0042 - Código - 433377

Parte autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu: SD PM ANTONIO JORGE PIRES MUNIZ ALVES

DECISÃO: "VISTOS ETC. Trata-se de inquérito policial instaurado em 

desfavor do investigado SD PM ANTÔNIO JORGE PIRES MUNIZ, para 

apurar suposta prática do crime descrito no art. 179 do CPM. Em sessão, 

foi proposta pelo Ministério Público e aceita pelo investigado a transação 

penal, a qual foi homologada (fls. 325/326). À fl. 342, o Ministério Público 

pugnou pelo arquivamento do feito, uma vez que o investigado cumpriu 

integralmente a pena restritiva de direito imposta, conforme documentos de 

fls. 337/339. É o relatório.

DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o investigado foi 

agraciado pela transação penal (fls. 325/326) e cumpriu integralmente as 

condições da benesse conforme demonstrado às fls. 337/339. Desta feita, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do SD PM ANTÔNIO JORGE PIRES 

MUNIZ, qualificado nos autos, o que faço com fulcro no artigo 84, 

parágrafo único da Lei n° 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se."

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 61143 Nr: 9381-84.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA BATISTA DE MORAES, 

WALTER JÚLIO EVENGELISTA DE MAGALHÃES, JURACY RODRIGUES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, Dr. Naime Marcio Martins 

Moraes - OAB/MT 3.847 - UNIC - OAB:, IGOR JOSÉ RODRIGUES - OAB:, 

UNIJURIS (UNIC) - OAB:, VERA LUCIA MARQUES LEITE - OAB:11144

 Código: 61143

 Vistos etc;

Diante da insistência do Ministério Público na oitiva das testemunhas Ednei 

Lemes de Carmo e Anderson Silva Mendes, designo o dia 15 de fevereiro 

de 2019, às 15h, para a oitiva das testemunhas faltantes. Na 

oportunidade, será o réu interrogado.

Saliento que as testemunhas supramencionadas deverão ser requisitadas, 

como consignado no pronunciamento Ministerial de fl. 391.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 321693 Nr: 734-22.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO EVANGELISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN ROSSI MARQUES - 

OAB:OAB/MT N°11.813

 Código: 321693

 Vistos, etc.

Ante a manifestação do Ministério Público à fl. 193, designo o dia 08 de 

março de 2019, às 15h30min, para a oitiva da testemunha faltante, bem 

como o interrogatório do acusado.

Homologo a desistência das testemunhas Silvio Prestes Guerreiro Junior e 

Fernando Miguel Alves da Cruz.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias, 

atentando-se ao parecer ministerial supramencionado.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de outubro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 80435 Nr: 1469-65.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROS ROGÉRIO BARROS ARAÚJO, ELIAS 

JOSÉ LOPES SCHUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:13696-A/MT, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6591

 Vistos, etc.

Ante a manifestação do Ministério Público à fl.283, DESIGNO o dia 07 de 

março de 2019, às 16h, para a oitiva das testemunhas faltantes, bem 

como, o interrogatório dos acusados.

HOMOLOGO a desistência das testemunhas Desdete Pereira da Paixão, 

Luiz Carlos Márcio da Silva e Lúcio Idelfonso da Costa.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias, 

atentando-se ao parecer ministerial supramencionado.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de outubro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 455600 Nr: 32860-86.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER ROGER FERREIRA DE ARRUDA, AZIR 

PEDROSO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANCA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 Vistos, etc.

Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial dos acusados 

(fls.172/174) não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, razão por que 

desnecessária a oitiva do Ministério Público, nos termos do artigo 409, do 

Código de Processo Penal.

Desta forma, para prosseguimento do feito, do qual trata o art. 411, do 

CPP, DESIGNO audiência única de instrução e julgamento para o dia12 de 

março de 2019, às 16:30.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

intimando-se as partes da aludida expedição, para acompanhamento, 

querendo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 539859 Nr: 31337-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIVIA SOARES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA APARECIDA 

TEIXEIRA - OAB:24598 GO

 Vistos, etc.

Ante o parecer ministerial de fl. 277, DESIGNO o dia 23 de novembro de 

2018, às 15:45, para a oitiva da testemunha.

 Expeça-se o necessário, atentando-se ao parecer supramencionado.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 315196 Nr: 14177-74.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ROBERTO GONÇALVES LAGARES, 

JONILDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO FERREIRA 

MAGALHAES - OAB:19447

 Vistos etc;(...) Outro sim, registro, prepositivamente, que não há que se 

falar em rejeição da denúncia , pois, basta uma leitura de seus termos, 

para se constatar que, nessa peça, o representante do Ministério Público 

expôs os fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação do 

acusado, a classificação do delito e apresentou o rol de pessoas que 

deseja sejam ouvidas, visando provar os fatos imputados. E em 

consonância com o parecer ministerial às fls. 243/246, verifico que foram 

preenchidos, todos os requisitos constantes do artigo 41, do CPP, 

permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Por outro 

lado, não demonstrada nenhuma das hipóteses de rejeição, previstas no 

artigo 395, também do CPP.Com essas considerações e ante tudo o mais 

que dos autos consta, REJEITO, a alegação em sede de preliminar, 

constante na resposta à acusação de fls. 227/240. E, em dando 

prosseguimento ao feito, designo, desde logo, o dia 31 de janeiro de 2019, 

às 14h30min, para realização da audiência única de instrução e julgamento 

de que trata o artigo 411, do CPP.Façam-se as intimações, notificações e 

requisições necessárias. Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o 

prazo de trinta dias, intimando-se as partes para acompanhamento, 

querendo.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 05 de outubro de 2018. Flávio 

Miraglia Fernandes Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 518556 Nr: 46543-59.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAMIL DE SOUZA SANTANA, JOSE ROBERTO 

DOS SANTOS ESPINOSA, WALACE CRISTALDO MOREIRA, MAYCON 

TURCI ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006/MT, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10.207

 Vistos, etc.

Vieram-me os autos conclusos para análise do pedido formulado em 

audiência pela defesa dos acusados WALACE CRISTALDO MOREIRA e 

JOSE ROBERTO DOSA SANTOS ESPINOSA (fls. 1150/1151), por meio do 

qual requer a revogação da prisão preventiva imposta aos mesmos, ao 

argumento de que o encerramento da instrução cessou os pressupostos 

do art. 312 do CPP.

Com vista dos autos, o Ministério Público ficou silente, apenas 

apresentado suas alegações finais pela total procedência da denúncia.

É o relato necessário.

DECIDO.

Em que pese o sustentado pela defesa, tenho comigo que ainda subsistem 

os fundamentos legais que conduziram a decretação da prisão preventiva 

dos acusados, conforme decisão de fls. 675/693 da Medida Cautelar de 

Cód. 470134.

É que o encerramento não tem o condão de justificar, por si só, a 

revogação da prisão preventiva decretada com base na necessidade de 

garantir a ordem pública, tal como no caso dos autos.

Por essas razões e redundando nos fundamentos da decisão proferida às 

fls. fls. 675/693 da Medida Cautelar de Cód. 470134, INDEFIRO o pedido 

formulado pela defesa dos acusados WALACE CRISTALDO MOREIRA e 

JOSE ROBERTO DOSA SANTOS ESPINOSA.

No mais, considerando que faltam apenas os memoriais finais do acusado 

WALACE CRISTALDO MOREIRA para os autos ficarem aptos à prolação 

de decisão definitiva, intime-se a defesa do referido réu para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar a mencionada peça defensiva.

Após isso e a certificação quanto ao cumprimento de todas as diligências 

requeridas na cota ministerial ofertada junto à denúncia, voltem-me os 

autos conclusos para proferir a sentença.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 410185 Nr: 14870-19.2015.811.0042

 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): MOISES PIRES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877

 Vistos, etc.

Considerando que determinado o prosseguimento do presente feito em 

razão da finalização do Incidente de Insanidade Mental de Cód. 437071, 

DESIGNO o dia 23/01/2019, às 16:25 horas, para inquirição das 

testemunhas de acusação Marçal Maciel do Nascimento e Everton Campos 

Siqueira Vaz Oliveira, bem como das testemunhas de defesa Miriam Pires 

Gonçalves e Sirlei Conceição Pires, devendo estas últimas ser conduzidas 

coercitivamente, conforme deliberação de fl. 109.

Intimem-se e requisitem-se as referidas testemunhas, observando que 

com relação ao réu MOISES PIRES GONÇALVES foi decretada a revelia à 

fl. 109.

Expeça-se o necessário, dando-se ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 437071 Nr: 13434-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DA DECIMA TERCEIRA VARA 

CRIMINAL DA CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES PIRES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877

 Vistos, etc.

Considerando que o laudo definitivo referente ao Exame de Insanidade 

Mental do denunciado MOISES PIRES GONÇALVES atestou que o mesmo 

"na época dos fatos era totalmente capaz de entender o caráter ilícito de 

seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento", JULGO 

EXTINTO o presente incidente.

De consequência, DETERMINO o regular prosseguimento da ação penal de 

Cód. 410185 (apensa).

Traslade-se para referida procedimento cópia do laudo pericial de fls. 

67/69 e, em seguida, arquive-se o presente incidente, mediante as 

regulares baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 538447 Nr: 29989-15.2018.811.0042

 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): MARCOS FLAVIO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otávio Simplicio Kuhn - 

OAB:14238-MT

 Intimação a defesa do réu, para apresentar as razões recursais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 329773 Nr: 9915-47.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MIGUEL DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988

 Vistos, etc.

Em atenção ao informado às fls. 542/551 pela Autoridade Policial, 

manifeste-se o MP e, em seguida, a Defesa, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 474302 Nr: 14201-92.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7672/O

 Vistos.

Não foram alegadas preliminares e não se acham presentes quaisquer 

das hipóteses do artigo 397 do CPP, a permitir, nessa quadra, a absolvição 

sumária.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/04/2019 às 

14h45min.

 Intime-se a vítima, cuja oitiva dar-se-á na sala de Depoimento Especial 

(DE), onde deverá estar presente, acompanhada do representante legal, 

com pelo menos 30 (trinta minutos) de antecedência.

Em ato contínuo, as demais oitivas e interrogatório serão realizados na 

sala de audiência 14° Vara Criminal.

Concomitantemente, com intuito de elucidar os fatos e instruir os autos, 

defiro o pleito defensivo e DETERMINO a realização de estudo psicossocial 

a ser realizado com a vítima, seus familiares e o réu pela equipe 

multidisciplinar deste juízo no prazo de 30 (trinta) dias.

Comunique-se à equipe multidisciplinar dando-lhe vista dos autos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 473384 Nr: 13297-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): José Edmilson da Silva, Cpf: 63183340178, Rg: 

23571578 SSP MT Filiação: José Cícero da Silva e Maria Salete da Silva, 

data de nascimento: 21/01/1973, brasileiro(a), casado(a), operador de 

escavadeira, Endereço: Rua 02, Q 03, Casa 50, Bairro: Nova Esperança iii, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:Proceder a CITAÇÃO do réu JOSÉ EDMILSON DA SILVA, acima 

qualificado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, responda por escrito e 

por meio de advogado, a acusação feita pelo Ministério Público, 

oportunidade em que poderá argüir preliminares exceções, juntar 

documentos e especificar as provas que pretende produzir, sob pena de 

preclusão (artigos 396 e 396-a do CPP).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.Compulsando os autos, verifico que a denúncia 

preenche todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de 

Processo Penal, tais como a exposição do fato criminoso e as suas 

circunstâncias, traz a qualificação do acusado, a classificação do crime e 

o rol de testemunhas e não se verifica qualquer das hipóteses previstas 

no artigo 395 do Código de Processo Penal, assim, RECEBO-A, dando ao 

acusado JOSÉ EDMILSON DA SILVA, como incurso nas penas dos artigos 

217-A, “caput”, c/c 226, inciso II, c/c artigo 71 (por diversas vezes) e 

artigo 213, § 1º, c/c 226, inciso II, c/c artigo 71 (por diversas vezes), todos 

do Código Penal.

CITE-SE o acusado para que responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP, consignando no 

mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao acusado se este 

possui condições financeiras para constituir advogado. Em caso negativo, 

deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria Pública, que desde já 

nomeio e determino sua intimação para apresentar resposta no prazo de 

até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e se necessário requerer suas intimações (art. 401, CPP).

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houver, no prazo de 05 (cinco) dias.

Defiro os itens “a”, “b”, “c” e “d” da cota ministerial de fl. 53.

Por outro lado, em que pese a fundamentação da manifestação ministerial 

quanto à produção antecipada de provas consistente na oitiva da vítima, 

conforme autoriza o artigo 11, § 1º, II da Lei nº 13.431/2017, entendo que 

o pedido não merece acolhida.

Isso, porque consabido é que o referido Diploma legal, ao conferir 

proteção integral à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade e 

celeridade, prevendo a possibilidade de produção antecipada de prova 

judicial consistente na oitiva da vítima, buscou evitar a revitimização de 

vítimas menores de sete anos de idade ou de crianças e adolescentes 

vítimas de violência sexual, objetivando não dar ensejo à ocorrência de 

maiores prejuízos psicológicos, além de evitar o contato da criança ou do 

adolescente com o suposto autor ou acusado ou com qualquer outra 

pessoa que possa lhe representar ameaça, coação ou constrangimento.

No caso em apreço, a ofendida já foi ouvida pela Autoridade Policial, 

consoante termo de declarações de fls. 18/19 e, nada obstante, terá de 

prestar declarações novamente neste Juízo, a fim de que a prova seja 

submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que, o 

objetivo da Lei nº 13.431/2017, que é justamente evitar que as vítimas 

sejam ouvidas inúmeras vezes acerca dos fatos, não será alcançado na 

espécie, não justificando, destarte, a antecipação da colheita das 

declarações da infante ofendida, apesar de sua idade, antes que o 

acusado seja citado e tenha a oportunidade de apresentar sua defesa.

Por tais razões, por ora, indefiro a produção antecipada de provas 

requerida.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 413149 Nr: 18025-30.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:21874, MAURO CESAR GONÇALVES BENITES - 

OAB:12035

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 
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estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa MAURO 

CESAR GONÇALVES BENITES OAB/MT 12.035, para que apresente as 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 360603 Nr: 23383-44.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAL DA CUNHA BARBOSA, SILVIO CEZAR 

CORRÊA ARAÚJO, JOSÉ DE JESUS NUNES CORDEIRO, FRANCISCO ANIS 

FAIAD, PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO, CESAR ROBERTO ZILIO, 

VALDÍSIO JULIANO VIRIATO, ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA, 

JULIANO CEZAR VOLPATO, EDÉSIO CORRÊA, DIEGO PEREIRA MARCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR SAUT AMIDEN - OAB:, 

ANA MARIA FERREIRA LEITE - OAB:14081, BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19512, BRUNO SAMPAIO SALDANHA - OAB:8764/MT, CÁSSIA 

ADRIANA FORTALEZA - OAB:12.908/MT, CLENILDE FELICIANO 

BEZERRA FERRAREZ - OAB:20993-O/MT, DÉLIO LINS E SILVA - 

OAB:OAB/DF 3439, DÉLIO LINS E SILVA JÚNIOR - OAB:OAB/DF 16649, 

DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - OAB:15.159, EDGAR ESPÍRITO 

SANTO OLIVEIRA - OAB:2781/OAB-MT, EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - OAB:12548, 

FERNANDA CARVALHO BAUNGART - OAB:15370, HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12.919, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, ILIETE YUNG - 

OAB:16371, JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607, JOÃO 

VICTOR OLIVEIRA CANAVARROS - OAB:23.109/MT, JOSÉ APARECIDO 

DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:21395/MT, Larissa Lopes Bezerra - 

OAB:44550/DF, LUIZ ALBERTO DERZE V. CARNEIRO - OAB:15.074, 

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329/ MT, RENAN 

FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - OAB:19.701, RICARDO GOMES 

DE ALMEIDA - OAB:5985, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/MT, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948-O/MT, VICTOR ALIPIO 

AZEVEDO BORGES - OAB:13975, VINICIUS ANDRADE MARINHO - 

OAB:20.915/MT

 Ação Penal n. 23383-44.2013.811.0042 – Cód. 360603

Réus: Silval da Cunha Barbosa, Silvio Cezar Corrêa Araújo, José de Jesus 

Nunes Cordeiro, Cesar Roberto Zilio, Pedro Elias Domingos de Mello, 

Francisco Anis Faiad, Valdísio Juliano Viriato, Juliano Cezar Volpato, 

Edésio Corrêa, Alaor Alvelos Zeferino de Paula e Diego Pereira Marconi.

Vistos, etc.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Silval da Cunha Barbosa e Outros, conforme descrito na denúncia de fls. 

04/165 – Vol. 01, a qual se encontra com a instrução criminal designada.

A Defesa do réu José de Jesus Nunes Cordeiro aduziu que o acusado 

vem enfrentando alguns problemas de saúde, necessitando ser submetido 

à exames médicos. No entanto, alguns desses exames não são 

compatíveis ou podem apresentar alteração no resultado se realizados em 

concomitância as ondas eletromagnéticas emitidas pela tornozeleira 

eletrônica, inviabilizando assim, o prognóstico de qualquer patologia, 

conforme documentos anexos.

Por estes motivos, requereu a retirada do equipamento eletrônico, a fim de 

viabilizar os exames médicos, imprescindíveis ao acusado. Informou, 

ainda, que o exame esta marcado para a data de 12 de novembro de 

2018, e que o réu se compromete à comparecer no fórum um dia antes 

para retirar o equipamento de monitoramento e, também, se compromete a 

comparecer espontaneamente no dia seguinte ao exame para recolocar a 

tronozeleira (fls. 1752/1753).

Às fls. 1788, a Defesa do réu Valsísio Juliano Viriato requereu a dispensa 

da presença do acusado nas audiências de instrução designadas para 

oitiva das testemunhas, ressalvando que o acusado comparecerá perante 

este juízo para ser interrogado no dia designado. Requereu, ainda, a 

homologação da desistência das testemunhas arroladas na resposta à 

acusação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu que seja 

desentranhado o pedido formulado pela Defesa de José de Jesus Nunes 

Cordeiro (fls. 1752/1756), procedendo à juntada nos autos do Incidente 

Processual nº 20340-60.2017.811.0042 – Cód. 480572, quanto ao teor do 

pedido formulado, manifestou-se favorável à retirada da tornozeleira 

eletrônica, condicionando a retirada e recolocação do equipamento de 

monitoramento na data do dia 12 de novembro de 2018.

Quanto ao pedido formulado pela defesa do réu Valdísio Juliano Viriato 

(fls. 1788), o Parquet requereu que seja solicitada a devolução da carta 

precatória expedida ao Juízo da Comarca de Balneário Camboriú/SC, 

independentemente de cumprimento, e seja homologada a desistência da 

oitiva das testemunhas arroladas pelo acusado.

É relato do necessário. Decido.

1. Quanto ao pedido formulado pela defesa de José de Jesus Nunes 

Cordeiro, nota-se que tem como objeto o cumprimento das medidas 

cautelares diversas da prisão e, por isso, deveria ter sido juntado nos 

autos do Incidente Processual nº 20340-60.2017.811.0042 – Cód. 480572, 

a fim de garantir a celeridade da prestação judicial.

Nesse sentido, determino o desentranhamento do pedido formulado, e que 

seja procedida a juntado nos autos do incidente supramencionado, 

devendo a defesa do réu ser advertida que os pedidos que tenham como 

objeto o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão deverão 

ser dirigidos aquele incidente.

1.1. Em análise ao pedido formulado, entendo que merece ser acolhido, 

visto que a defesa do acusado José de Jesus Nunes Cordeiro juntou aos 

autos documentos que demostram a necessidade de retirada momentânea 

da tornozeleira eletrônica para fins de exames médicos necessários à sua 

saúde.

De acordo com o Ministério Público, é inegável que o réu tem o direito de 

ter garantido a preservação do seu estado de saúde, submetendo-se a 

exames e tratamentos necessários ao diagnóstico de patologia, mormente, 

quando a realização de exame prescrito por médico especialista implicar 

na necessidade de retirada momentânea da tornozeleira eletrônica, 

ficando obrigado à recolocação após efetivação do mesmo.

No entanto, observa-se que o exame está agendado para o dia 12 de 

novembro de 2018, às 14h50min. Assim sendo, verifico ser 

desnecessária a retirada da tornozeleira eletrônica em data anterior e 

colocação em dia posterior ao exame, já que há tempo hábil para que 

sejam realizados ambos os atos no mesmo dia.

Desta forma, considerando que a central de monitoramento inicia suas 

ativadas a partir das 08 horas da manhã, acolho o parecer ministerial de 

fls. 1805/1806, e determino a retida e recolocação da tornozeleira 

eletrônica no mesmo dia 12 de novembro de 2018.

Desde já advirto o acusado que o não comparecimento para recolar a 

tornozeleira no dia determinado ou, no máximo, ao meio dia do dia 

posterior, poderá acarretar a decretação da preventiva do acusado.

 O acusado deverá trazer em juízo documentos que comprovam a 

realização do exame médico.

Extrai-se cópia do parecer ministerial de fls. 1805/1806 e desta decisão, e 

juntem-se no Incidente Processual nº 20340-60.2017.811.0042 – Cód. 

480572.

2. A Defesa do réu Valsísio Juliano Viriato requereu a dispensa da 

presença do acusado nas audiências de instrução designadas para oitiva 

das testemunhas, ressalvando que o acusado comparecerá perante este 

juízo para ser interrogado no dia designado. Requereu, ainda, a 

homologação da desistência das testemunhas arroladas na resposta à 

acusação.

Quanto aos pedidos, homologo desde já desistência da oitiva das 

testemunhas por ele arroladas, e em consequência, cancelo a audiência 

designada para o dia 04 de dezembro de 2018 às fls. 13:30 horas.

Considerando que o acusado requereu que seja interrogado perante este 

juízo, determino que seja solicitada a devolução da carta precatória 

expedida para o Juízo da Comarca de Balneário Camboriú/SC, 

independentemente de cumprimento.

 Defiro o pedido dispensa da presença do acusado nas audiências de 

instrução designadas para oitiva das testemunhas, consignado que 

deverá comparecer, em juízo, no dia 12 de dezembro de 2018, ocasião em 

que será interrogado.

3. Às fls. 1816 e 1824, aportou aos autos certidão do oficial de justiça, na 

qual informa que restaram infrutíferas todas diligências para intimar as 

testemunhas Paulo Cesar Lemes e Wilson Luiz Pereira Soares.

Posto isso, em razão da proximidade da audiência designada, qual seja o 

dia 08 de novembro de 2018, deixo para o Ministério Público se manifestar 
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em audiência.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 06 de novembro de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 522602 Nr: 14635-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO AFONSO APARECIDO DA SILVA 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY CHAMOS DE ARRUDA 

- OAB:18.853/O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a defesa do acusado para 

apresentar as Alegações Finais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 541186 Nr: 32635-95.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDCB, SCCA, JDJNC, FAF, PEDDM, CRZ, VJV, 

AAZDP, JCV, EC, DPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR SAUT AMIDEN - 

OAB:20.927, ANA MARIA FERREIRA LEITE - OAB:14081, BRUNO DE 

MELO MIOTTO - OAB:19512, BRUNO SAMPAIO SALDANHA - 

OAB:8764/MT, CÁSSIA ADRIANA FORTALEZA - OAB:12.908/MT, 

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - OAB:20993-O/MT, DÉLIO 

LINS E SILVA - OAB:OAB/DF 3439, DÉLIO LINS E SILVA JÚNIOR - 

OAB:OAB/DF 16649, DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - OAB:15.159, 

EDGAR ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA - OAB:2781/OAB-MT, EDUARDO 

MAHON - OAB:6363/MT, EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - 

OAB:12548, FERNANDA CARVALHO BAUNGART - OAB:15370, HELIO 

NISHIYAMA - OAB:12.919, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, 

ILIETE YUNG - OAB:16371, JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - 

OAB:9607, JOÃO VICTOR OLIVEIRA CANAVARROS - OAB:23.109/MT, 

JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:21395/MT, Larissa 

Lopes Bezerra - OAB:44550/DF, LUIZ ALBERTO DERZE V. CARNEIRO - 

OAB:15.074, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329/ MT, RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - 

OAB:19.701, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985, RODRIGO 

LEITE DA COSTA - OAB:20362/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS 

- OAB:8.948-O/MT, VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - OAB:13975

 Homologação de Colaboração Premiada n°. 32635-95.2018.0042 – Cód. 

541186

Colaborador: Valdísio Juliano Viriato

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, denota-se que o Ministério Público pleiteou o 

apensamento deste incidente à Ação Penal Cód. 360603, uma vez que já 

foram designadas audiências de instrução e julgamento, sendo que a 

primeira audiência está agendada para o dia 08/11/2018 (fls. 28 e 29).

 Posteriormente, o Parquet requereu o desentranhamento da decisão de 

fls. 03/06, bem como, da respectiva petição que requereu a homologação.

Pugnou, ainda, pela intimação da defesa do colaborador para que traga 

aos autos cópia do Termo de Acordo de Colaboração Premiada, visto que 

nos autos consta apenas o anexo relativo aos fatos objeto da Ação Penal 

nº 23383-44.2013.811.0042.

 Diante do exposto, DEFIRO o pleito ministerial, nos exatos termos 

requeridos às fls. 28 e 29.

 Proceda-se o apensamento desta colaboração à Ação Penal Cód. Cód. 

360603, conforme já determinado às fls. 27.

 Às providências.

 Cuiabá - MT, 30 de outubro de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 517471 Nr: 9734-36.2018.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFBF, RFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO F. DE ARAUJO - 

OAB:21.408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a requerida se encontra 

citada/intimada, tanto que manifestou sua pretensão de recurso, nos 

termos da certidão de fl. 39.

Desta forma, certifique-se da eventual apresentação de contestação pela 

requerida no prazo legal ou o transcurso do prazo para tanto.

Após, intime-se a parte autora, por meio de seu patrono - via DJE, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na sequência, colha-se o parecer ministerial e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 513367 Nr: 5988-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL EDUARDO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA RAFAELLE MONTEIRO 

SABINO - OAB:16082/MT, FERNANDO SANTOS SOARES - 

OAB:19427/MT, REGINA DA SILVA MONTEIRO - OAB:10517/MT

 Vistos.

Defiro o pedido ministerial retro.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 02/04/2019 às 13h30min.

INTIMEM-SE o acusado, a vítima e as testemunhas arroladas, atentando-se 

para o endereço da vítima, fornecido à fl. 67.

Intime-se a Defesa - via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 462420 Nr: 2270-92.2017.811.0042

 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: JED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYRHAM MARIA DE ARRUDA 

REIDEL FONSECA - OAB:20809/O

 Autos n. 2270-92.2017.811.0042 (Cód.462420)

VISTOS.

Senhor Gestor, certifique-se quanto a manifestação do Ministério Público 

acerca do termo de audiência de fls.75.

Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Cuiabá, 05 de novembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 541114 Nr: 32543-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELISCLEBER CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/O

 (Cód. 541114)VISTOS.O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

ofereceu denúncia contra DELISCLEBER CARDOSO DOS SANTOS, 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática, em tese, dos crimes 

tipificados no art. 129, §9º (lesão corporal) e art. 147, caput (ameaça), 

ambos do Código Penal, perpetrados contra a vítima GISELE NUNES DE 

SOUZA.Narra a denúncia, em suma, que, conforme inquérito policial, no 

dia 07/09/2018, por volta das 06h00min, em via pública na avenida dos 

trabalhadores, no bairro Pedregal, nesta capital, o denunciado 

DELISCLEBER CARDOSO DOS SANTOS ofendeu a integridade corporal da 

vítima GISELE NUNES DE SOUZA, sua ex-companheira, causando-lhe 

lesões corporais. Consta ainda que, na mesma ocasião, o denunciado 

ameaçou a vítima, sua ex-companheira, por meio de palavras, de lhe 

causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.Porém, não se verifica nos 

autos a juntada do laudo pericial da vítima, sendo imprescindível para a 

análise de eventual crime de lesão corporal o exame de corpo de 

delito.Ademais, o Ministério Público, ao final de seus memoriais, juntou 

imagem comprovando que o laudo pericial da vítima foi realizado (fls. 97), 

mas ainda não está concluído, requerendo que o mesmo seja encartado 

aos autos antes da prolação de sentença.É O RELATO NECESSÁRIO. 

DECIDO.DEFIRO o pedido ministerial. OFICIE-SE a POLITEC-MT requerendo 

o envio do laudo pericial n. 1.1.02.2018.012953-01 da vítima GISELE 

NUNES DE SOUZA dentro do prazo de 48 horas em razão das lesões 

corporais supostamente ocorridas no dia 07/09/2018, informando a 

urgência aplicada ao caso por se tratar de réu preso.Com a juntada do 

laudo pericial, REMETAM-SE os autos para o Ministério Público para, 

querendo, complementar as suas alegações finais no prazo de 05 (cinco) 

dias.Após, INTIME-SE a defesa do acusado via DJE para também, 

querendo, complementar os seus memoriais no prazo de 05 (cinco) 

dias.Por fim, retornem os autos conclusos para sentença.Às 

Providências.CUMPRA-SE COM URGÊNCIA (RÉU PRESO).Cuiabá, 06 de 

novembro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 543323 Nr: 34692-86.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVIEL LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16542

 VISTOS.

Trata-se de Auto de Prisão em flagrante de MAVIEL LEANDRO DA SILVA, 

pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n.º 11340/2006 

em desfavor da vítima CAMILA AQUINA SIMÃO DA SILVA.

Nesta data, foi proferida decisão nos autos da Ação Penal n.º 

35578-85.2018.811.0042 (código: 544264), revogando o decreto de prisão 

preventiva do acusado e determinando sua soltura.

Diante disso, extraia-se cópia da decisão proferida na ação penal e 

junte-se aos autos e após a soltura, promovam-se as baixas e anotações 

necessárias no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP e, não 

havendo mais providência alguma a ser adotada, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos autos.

 Ciência ao advogado do acusado e ao Ministério Público.

 Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 06 de novembro 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.: 429926 Nr: 5478-21.2016.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YMDA, PEDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038, RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - OAB:19119

 Processo n. 5478-21.2016.811.0042 (Cód.429926)

VISTOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, relativo a obrigação de prestar 

alimentos, no qual foi decretada a prisão civil do executado (fls. 117/117v) 

e, em razão disso, veio o executado às fls. 149/150, propor parcelamento 

da dívida alimentar, com o que concordou a requerente às fls.163/163.

Às fls. 162, o executado apresentou comprovante,alegando o pagamento 

da entrada proposta no acordo para pagamento da dívida.

De fato, verifica-se que, aparentemente, o executado cumpriu a obrigação 

com a entrada acordada entre as partes, restando o parcelamento de 15 

(quinze) vezes de R$109,00 (cento e nove reais), de modo que não se 

pode afirmar, por ora, que o débito foi totalmente quitado.

No entanto, considerando o pagamento parcial comprovado pelo 

executado, suspendo, por ora, o decreto de prisão do executado.

Intimem-se a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias manifestem 

quanto à petição e recibos juntados nas fls. 161/162, informando se o 

acordo proposto pelo executado vem sendo devidamente cumprido e 

requerendo o que entender de direito, apresentando cálculo 

remanescente, caso exista.

Apresentado o cálculo, intime-se o executado para que, em 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da totalidade do valor devido, sob pena de 

continuidade da execução, com o restabelecimento do decreto de prisão, 

o qual não se elide com o pagamento parcial do débito.

Havendo informação do regular cumprimento do acordo, determino a 

suspensão da execução pelo prazo previsto no acordo.

Findo o prazo da suspensão, intime-se a exequente para requerer o que 

entender de direito sob pena de presunção de quitação do débito e 

extinção da execução.

Cumpra-Se e intimem-se, com urgência, expedindo o competente ALVARÁ 

DE SOLTURA.

Às providências.

Cuiabá, 06 de novembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 436636 Nr: 12946-36.2016.811.0042

 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: MDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA 

- OAB:21310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 12946-36.2016.811.0042 (Cód.436636)

VISTOS.

Trata-se de “AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE 

GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS”, ajuizada por MICHELLE DE 

OLIVEIRA COSTA, em desfavor de RONIEL APARECIDO BRAGA.

Às fls. 126, a autora manifestou-se pela desistência da ação.

 Desta forma, diante da expressa manifestação de vontade da autora na 

desistência do feito (fls. 126), sem maiores delongas, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, A DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO, julgando, em consequência, EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 454284 Nr: 31457-82.2016.811.0042

 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: RRDLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILSON ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:22661/O

 VISTOSTrata-se de “Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens” 

proposto por ROSERLEI RIBEIRO DE LIMA BORGES em desfavor de 

JEREMIAS COELHO BORGES, pretendendo a decretação do divórcio e a 

partilha dos bens adquiridos na constância do casamento. Consta às fls. 

33, termo de audiência de conciliação na qual foi realizado acordo parcial 

entre as partes, concordando com a decretação do divórcio e 

reconhecendo que houve a ampliação do imóvel com esforço comum, 

comprometendo-se o réu a indenizar a autora no equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) das benfeitorias realizadas no imóvel nos seguintes 

cômodos: um quarto, um banheiro, uma área de serviço e uma garagem, 

requerendo que fosse efetuada a avaliação da ampliação, o que foi 

deferido. [...] Diante disso, determino a intimação do réu para que, no 

prazo, de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a certidão de 

complementação de avaliação de fls. 88, sob pena de presunção de 

concordância e igual prazo, manifeste, se pretende ou não a homologação 

do acordo realizado às fls. 87, referente ao pagamento da meação da 

autora das benfeitorias realizadas no imóvel.Após, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública – Núcleo de Defesa da Mulher para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar requerendo o que entender de direito. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 

30 de outubro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 520379 Nr: 12473-79.2018.811.0042

 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: JMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: silvia de araujo rodrigues - 

OAB:20036/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SÉRGIO DE 

ALMEIDA - OAB:4214/MT, CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - 

OAB:19625/O

 VISTOS.[...], determino a intimação dos locatários descritos no contrato 

(proprietários do C.F.C – Elite AutoEscola Elite) para que, doravante, 

efetuem o depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor do pagamento 

do aluguel do imóvel, na data do vencimento da obrigação, diretamente na 

conta poupança da autora JENNIFER MOREIRA DE AMORIM, inscrita no 

C.P.F sob o n.º 031.921.771-01, n.º 10955-9, agência: 0016, operação: 

013, Caixa Econômica Federal, sob pena de responsabilização por perdas 

e danos.Defiro o pedido de fls. 223, para determinar a intimação do 

locatário Robson Luiz Antônio da Silva, no endereço do imóvel locado 

(informado às fls. 223), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça a 

este juízo cópia do contrato de locação do imóvel de propriedade do casal 

Jennifer Moreira de Amorim e Jefferson Barbosa Borges e informe a forma 

como é efetuado o pagamento do aluguel. Em razão do certificado às fls. 

326, expeça-se novo ofício ao Banco SICOOB n.º 756, agência: 4256 (Av. 

Historiador Rubens de Mendonça), para que efetue o bloqueio de 50% 

(cinquenta por cento) dos valores e cotas sociais existentes em nome do 

réu, e o depósito dos valores na conta única do Poder Judiciário, 

comprovando nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

responsabilização pela desobediência. Indefiro o pedido de expedição de 

ofício à Caixa Econômica Federal para que informe origem de cheques 

descontados e TED, enviados da conta corrente do réu (fls. 223/225) [...]. 

Em cumprimento ao disposto no caput do art. 437, intime-se a autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre os documentos 

juntados à contestação (fls. 236/325). Certifique-se o decurso de prazo 

para que a empresa Porto Seguro Companhia de Seguros cumprisse o 

determinado às fls. 211 e, não havendo informação do cumprimento, 

expeça-se ofício reiterando o ofício de fls. 211 e advertindo que ao 

descumprimento gerará a responsabilização por desobediência. [...] 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cuiabá, 30 de outubrOo de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 418487 Nr: 23766-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TCFES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463, FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - 

OAB/MT 7561 - OAB:7561-0, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084, 

PAULO ROBERTO MOSER - OAB:9932-B

 Medida Protetivas n. 23766-51.2015.811.0042 (Cód.418487)

VISTOS.

CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 59/59v, remetendo os autos 

com vista ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Após, conclusos.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 526865 Nr: 18825-53.2018.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFCDM, LSPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - 

OAB:21852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 HOMOLOGO, por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes, às fls. 54/54v, e por 

consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, III, "B" do Código de Processo Civil. Em 

audiência de conciliação, as partes firmaram acordo nos seguintes 

termos:DA GUARDA: A menor SOPHIA FERNANDA CAMARGO DE 

MORAES, ficará sob a guarda compartilhada dos genitores, e a menor 

continuará residindo com a genitora.DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA: As 

partes decidem que o genitor exercerá seu direito de forma livre, sendo 

que, será a avó paterna, Cleide Rosana Araújo de Moraes, que irá entrar 

em contato com a genitora para buscar a menor.DA PENSÃO 

ALIMENTÍCIA: As partes acordam que o requerente pagará a título de 

pensão alimentícia para a menor o equivalente a 37% do salário do salário 

mínimo, equivalente a R$ 352,98 (trezentos e cinquenta reais), o 

pagamento será efetuado todo o dia 15 (quinze) de cada mês, na conta da 

requerente, Conta: 00026558-9, Agência: 2295, Operação: 013, Banco: 

Caixa Econômica Federal.DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: As partes 

concordam com a divisão em 50% (cinquenta por cento) de possíveis 

despesas extraordinárias que a menor vier a necessitar. As despesas 

extraordinárias podem se resumir em: medicamentos, material escolar, 

dentistas e médicos não coberto pelo SUS, com a devida apresentação de 

nota fiscal.As partes desistem do prazo recursal.EXPEÇA-SE O TERMO DE 

GUARDA.INTIMEM-SE AS PARTES.CIÊNCIA ao Ministério Público e ao 

Advogado.P.I.CUMPRA-SE.Cuiabá, 30 de outubro 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.: 441043 Nr: 17630-04.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: EV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722, RAFAEL PERES DO PINHO - OAB:17.896/0-MT, Silvia 

Cristina Wanderlinde - OAB:11622-A

 Medidas Protetivas n. 17630-04.2016.811.0042 (Cód. 441043)

Vistos etc.

Nos termos do artigo 1010, § 1º do NCPC, intime-se a apelada (requerente) 

para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo 

requerido às fls. 107/112, no prazo de 15 dias.

Após, autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para análise do recurso interposto, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de novembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

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))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PINTO OAB - MT2286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo nº 1022045-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUIZ 

INACIO ALMEIDA REQUERIDA: BENEDITA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO 

VISTOS. Cuida-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por LUIZ INACIO 

ALMEIDA, em desfavor de BENEDITA AUXILIADORA DE FIGUEIREDO, por 

meio do Sistema PJE. Ocorre que, a Medida Protetiva 

17694-43.2018.811.0042 (cód. 525729), que atraiu a competência do 

presente feito para esta Especializada em razão da conexão, tramita de 

forma física neste Juízo, devendo, portanto, ser aplicado ao caso em tela 

o disposto no “caput” do art. 13 da Resolução n.º 03/2018, que 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1.ª e 2.ª 

Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que assim 

dispõe: “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. § 1º [...]. § 

2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física (...)”. Diante disso, e considerando que o processo foi 

remetido a esta Especializada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões de Cuiabá/MT, aplico o disposto no § 2.º do precitado 

artigo, para DETERMINAR A REMESSA DOS PRESENTES AUTOS AO 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PARA A CORRETA DISTRIBUIÇÃO NA FORMA 

FÍSICA, inclusive observando-se que a medida protetiva conexa tramita 

perante o Gabinete II desta Especializada. Desde já, considerando que 

estarei participando do X FONAVID – Fórum Nacional dos Juízes de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que será realizado em 

Recife/PE dos dias 12 a 14 de novembro de 2018, declaro PREJUDICADA a 

audiência designada nos autos. REDESIGNO o ato para o dia 02/04/2019 

às 15h00min. INTIME-SE o autor, por meio de seu patrono – via DJE. 

INTIME-SE pessoalmente a requerida. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 06 de 

novembro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427554 Nr: 2888-71.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SAMARA DA SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PINTO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO PINTO MACIEL, Filiação: Isis 

Pinto Maciel e João Mendes Maciel, data de nascimento: 21/03/1969, 

brasileiro(a), natural de Belo Horizonte-MG, casado(a), autonomo, 

Telefone 98300416. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado por Samara da Silva Moura 

encaminhado pela Autoridade Policial.II.A requerente tem por desiderato a 

concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da 

Penha.III.O art. 3º da Lei n. 11.340/06 assegura às mulheres as condições 

para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à 

alimentação, etc.IV.Por sua vez o § 1º do referido art. 3º da Lei 11.340/06 

estatui que cabe ao poder público desenvolver políticas que visem garantir 

os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e 

familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, 

d i s c r i m i n a ç ã o ,  e x p l o r a ç ã o ,  v i o l ê n c i a ,  c r u e l d a d e  e 

opressão.V.Compulsando os autos verifico pelo Boletim de Ocorrências e 

demais depoimentos aportados aos autos que, a prima facie, nessa fase 

de exame não exauriente da quaestio, se trata, de fato, de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, tendo em linha de estima que o fato 

se amolda ao preceptivo do art. 5º da Lei n. 11.340/06 .VI.Com efeito, 

amoldando-se o caso à Lei 11.340/06 e sendo, portanto, dever do Estado 

tutelar os interesses da vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, 

impõe-se o deferimento do pedido em apreço.VII.Posto isto, em 

consonância com os fundamentos retro expendidos, aplico as seguintes 

medidas protetivas:MEDIDAS PROTETIVAS DESTINADAS AO AGRESSOR?

Suspendo a posse e restrinjo o porte de armas do agressor.?Afasto o 

agressor do lar ou local de convivência.?Proíbo o agressor de se 

aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite 

mínimo de 1.000 metros. ?Proíbo o agressor de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação.?Proíbo o agressor de frequentar os seguintes locais: 

residência, trabalho, residência de parentes e amigos, etc., da ofendida, 

com vistas a preservar sua integridade física e psicológica.?Fixo multa 

diária no importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente 

decisão.MEDIDAS PROTETIVAS DESTINADAS À OFENDIDA:?Determino a 

separação de corpos entre o casal.VIII.Tendo em vista que foi aplicada 

medida de multa diária em caso de descumprimento, nos termos do § 1º do 

art. 22 da Lei n. 11.340/06 , comunique-se ao MP sobre essa 

providência.IX.Indefiro o pedido de restituição de bens, haja vista não 

constar nos autos qualquer menção sobre a subtração de objetos pelo 

indiciado, nem tampouco a relação de tais objetos. X.Intime-se o agressor 

para que tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. Conste no 

mando advertência de que se trata de medida acautelatória e que lhe 

serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo as do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por intermédio 

de advogado ou da Defensoria Pública, se necessário.XI.Proceda-se a 

devida inclusão de dados para fins estatísticos nos termos do art. 38 da 

Lei n. 11.340/06.XII.Encaminhe-se a ofendida para atendimento na 

Assistência Judiciária (Defensoria Pública) nos termos dos arts. 27 e 28 

ambos da Lei 11.340/06 .XIII.Considerando que a medida de proteção em 

apreço não envolve questões de direito de família deixo de designar 

tentativa de conciliação.XIV.Cite-se o agressor para que, no prazo de 05 

dias, apresente resposta escrita, indicando as provas que pretendo 

produzir, conforme dispõe o disposto no art. 802, do CPC , aplicado ao 
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presente caso por analogia, haja vista tratar-se de procedimento 

cautelar.XV.Fica autorizado o Senhor Oficial de Justiça a se valer dos 

benefícios do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 11.340/06 e do § 4º do 

art. 172 do CPC (art. 13 da Lei n. 11.340/06).XVI.Tendo em vista a 

urgência da medida, determino que o cumprimento dos mandados seja 

realizado pelo Oficial de Justiça plantonista.XVII.O Oficial de Justiça, no 

cumprimento desta medida, caso esteja previsto o afastamento do 

agressor, deverá não apenas intimá-lo, mas também proceder à sua 

retirada do lar, com apenas seus pertences pessoais, até que eventual 

partilha de bens seja concluída judicialmente.XVIII.A presente decisão tem 

força de mandado/ofício e servirá como sucedâneo de tais expedientes 

em homenagem aos princípios da eficiência e da celeridade 

processual.XIX.Intimem-se.XX.Cumpra-se com urgência.

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, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 31 de outubro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305864 Nr: 3471-32.2011.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKPR, LKP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBSON DA SILVA RONDON, Cpf: 

04288066190, Rg: 16779398, Filiação: Edson de Arruda e Silva e Lenita 

Rondon, data de nascimento: 17/08/1988, brasileiro(a), natural de Alta 

Paraguai-MT, solteiro(a), aux. protético - office boy, Telefone 3653 3839. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: : INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido de conformidade com o 

despacho ao final transcrito e com a petição inicial, cuja cópia segue 

anexa, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos 

vencidos, totalizando um montante de R$ 12.704,27, provar que já realizou 

o pagamento, ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, nos termos do 

art. 528 do CPC/2015.

Resumo da Inicial: Menor L.K.P.R. representada por sua genitora Laurice 

Kelly Pereira, propõe ação de Execução de Alimentos em face de Robson 

da Silva Rondon. Consta da exordial que, tiveram 01 filha. Requerem que 

seja fixados os alimentos provisórios a quantia de 50% do salário mínimo 

vigente, equivalente na época o valor de R$ 272,50, mensalmente; Que ao 

final, seja o executado intimado para que efetue o pagamento dos 

alimentos em atraso, mediante depósito na conta bancária da genitora da 

autora (Banco do Brasil, agência 3499-1 conta corrente 29429-4), e ainda 

as pensões que forem vencendo durante o trâmite processual.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que o 

requerido não foi encontrado no endereço indicado na exordial, e que 

realizada buscas, apesar de obtido novo endereço, o requerido 

novamente não foi encontrado, estando, portanto, em lugar incerto e não 

sabido.Desta forma, defiro o pedido de fls. 39 e 45, pelo que determino a 

citação do requerido por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, nos 

moldes do art. 256, inc. I, e art. 257 do CPC/2015. Com o transcurso do 

prazo da citação por edital, certifique-se quanto ao eventual transcurso do 

prazo para que o requerido apresente resposta. Em caso negativo, desde 

já, nomeio a Defensora Pública Criminal que atua perante esta Vara 

Especializada para promover a defesa do requerido, nos termos do art. 

72, inc. II, do CPC/2015.EXPEÇA-SE Edital de Citação. Ciência à Defensoria 

Pública Cível e ao Ministério Público.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, Elginete Cruz do 

Nascimento da Silva, digitei.

Cuiabá, 06 de novembro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 469406 Nr: 9332-86.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILSON DEODATO DA SILVA, Cpf: 

03783724163, Rg: 20978391, Filiação: Gildene Deodato da Silva, data de 

nascimento: 05/04/1989, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

montador de estrutura metalica, Telefone 9976-68983. atualmente em local 

incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Id. 469406 – MEDIDAS PROTETIVAS.VISTOS.Trata-se 

de Pedido de Providências Protetivas, requerido por GILDENE DEODATO 

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. nº 2017.93592, por parte do requerido GILSON DEODATO 

DA SILVA, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006.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).INDEFIRO os 

pedidos de “prestação de alimentos provisionais” e “restrição ou 

suspensão do direito de visitas”, tendo em vista que as partes se referem 

à mãe e filho.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. Recondução da ofendida e dos seus 

dependentes ao respectivo lar e domicílio, após o afastamento do 

agressor (art. 23, II, 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.INDEFIRO o pedido de “separação de corpos”, eis que 

o contexto fático apresentado informa que as partes não contraíram 

matrimônio, nem mesmo conviveram em união estável, não havendo que 

se falar em cessação dos deveres recíprocos decorrentes desta 

relação.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.INDEFIRO o pedido de proibição temporária ao 

agressor para celebração de atos e contratos de compra, venda e 

locação, eis que não restou evidenciado nos autos, em um primeiro 

momento, a existência de bens imóveis de propriedade comum do casal, 

nem sequer convivência entre eles. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 308 de 509



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.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.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.Deixo de designar audiência de conciliação, eis que 

aparentemente inexistem questões cíveis a serem resolvidas.INTIMEM-SE 

às partes. Consigno que a intimação deverá ser realizada pessoalmente - 

via Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 

11.340/2006.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública 

Cível.CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 22 de março de 

2017.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz 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, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 31 de outubro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 324039 Nr: 3345-45.2012.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS ANDRADE PAIVA COSTA 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O, ODILZON DAS NEVES GRAUZ - 

OAB:965/MT, PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO - OAB:16.451-E

 Autos n. 3345-45.2012.811.0042.

I. Em decorrência da convocação pela Coordenadoria Estadual da Mulher 

para ministrar curso de capacitação na comarca de Juína/MT, redesigno o 

ato para dia 04.2.2019, primeira data livre na pauta, às 13 horas.

 II. Na hipótese do Ministério Público e defesa indicarem novo endereço da 

vítima/testemunha/acusado e visando o regular andamento do presente 

feito, defiro a expedição de mandado/carta precatória, desde que o 

endereço seja apresentado com antecedência de 10 dias à audiência.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 472439 Nr: 12320-80.2017.811.0042

 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: CAVGDAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJTDAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605/O, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7659, MICHELE VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:21451/O, Paulo Vinicio Porto De Aquino - OAB:14250/A

 Autos n. 12320-80.2017.811.0042.

I. Em decorrência da convocação deste magistrado para a realização de 

Júri na comarca de Várzea Grande/MT, redesigno o ato para o dia 

11.2.2019, primeira data livre na pauta, às 14 horas e 30 minutos.

II. Como medida prévia aos pedidos de fls. 405/406 proceda a intimação da 

parte autora para, em 10 dias, manifestar nos autos.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 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 deste magistrado para a realização de 

Júri na comarca de Várzea Grande/MT, redesigno o ato para o dia 

11.2.2019, primeira data livre na pauta, às 13 horas e 30 minutos.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 05 de novembro 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): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104111 Nr: 1508-13.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, TRBdA, 

SMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHdAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Batista Filho - 

OAB:19793, ROSEMEIRE DADONA - OAB:13696A

 Vistos etc...,

 1) Defiro o pedido do Ministério Público de folhas 81. Cumpra-se na forma 

requerida;

2) Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a realização do estudo 

psicossocial;

3) Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 100054 Nr: 3722-11.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 
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INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MVMT, MMSC, JJSC, RdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdS, AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Rosa Gomes - 

OAB:11390

 Vistos etc...,

 1) Defiro o pedido do Ministério Público de folhas 123/124;

2) Determino a intimação da Equipe Técnica do Juízo para que realize, no 

prazo de 20 (vinte) dias, estudo psicossocial com as partes genitores, 

guardiões e crianças, com a finalidade de averiguar a situação da 

adolescente Milleny e da infante Mirella, e outros aspectos que julgar 

necessários, nos termos do art. 167 do ECA

3) Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 05/12/2018 as 14:00 horas;

4) Expeça-se mandado de intimação/condução coercitiva para que a 

genitora Rozinéia Monteiro da Silva e a tia paterna, Rosimeire de Oliveira, 

sejam conduzidas para serem ouvidas por este juízo, uma vez que a 

genitora ciente da audiência designada para o dia 03/07/2018, não se fez 

presente para o ato; Conste no mandado que no dia da audiência a 

guardiã deverá estar acompanhada da adolescente Milleny Vitória 

Monteiro da Silva;

5) Com fulcro nos termos dos artigos 471, §§1º, 2º, 3º e, 472 ambos da 

CNGC , autorizo desde já caso seja necessário reforço policial;

6) Expeça-se oficio solicitando o devido reforço policial;

7) Notifique-se o Ministério Público e Defensoria Pública, dando-lhes 

ciência da data designada para realização da audiência.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 110294 Nr: 2223-21.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: E. M. L.

CITANDO(A): EDSON MOREIRA LEITE

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/05/2018

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: M. E. de S., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor do infante M. E. de S., e em desfavor do genitor 

Edson Moreira Leite. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º 

do NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal do Requerido 

Edson Moreira Leite, 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, 29 de outubro de 2018.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500746-34.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAQUIN DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o Exequente para 

apresentar a via original da Certidão de Crédito na Secretaria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, para expedição do Precatório. Cuiabá-MT, 07 

de novembro de 2018 Reynaldo B. da F. Accioly Jr Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500747-19.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES CONCEICAO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o Exequente para 

apresentar a via original da Certidão de Crédito na Secretaria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, para expedição do Precatório. Cuiabá-MT, 07 

de novembro de 2018 Reynaldo B. da F. Accioly Jr Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500867-62.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o Exequente para 

apresentar a via original da Certidão de Crédito na Secretaria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, para expedição do Precatório. Cuiabá-MT, 07 

de novembro de 2018 Reynaldo B. da F. Accioly Jr Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501071-09.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANILDO JORGE BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o Exequente para 

apresentar a via original da Certidão de Crédito na Secretaria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, para expedição do Precatório. Cuiabá-MT, 07 

de novembro de 2018 Reynaldo B. da F. Accioly Jr Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500742-94.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o Exequente para 

apresentar a via original da Certidão de Crédito na Secretaria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, para expedição do Precatório. Cuiabá-MT, 07 

de novembro de 2018 Reynaldo B. da F. Accioly Jr Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500791-38.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PINTO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o Exequente para 

apresentar a via original da Certidão de Crédito na Secretaria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, para expedição do Precatório. Cuiabá-MT, 07 
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de novembro de 2018 Reynaldo B. da F. Accioly Jr Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002581-58.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BORGES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR OAB - MT25770/O 

(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 Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/02/2019 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1002580-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/02/2019 Hora: 11:10 , 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1026247-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA CORREA PAILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA OAB - MT11748/O (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 Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/02/2019 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, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. 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, data registrada no sistema.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: 1037120-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALCEU KIPPER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/02/2019 Hora: 11:40 , 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: “(...)Nesse 

contexto, reconhece-se a declara-se a ilegitimidade passiva do 

DETRAN/MT para responder ao pedido de desconstituição de multas 

lavradas pelo DNIT e, nesse ponto, julga-se extinto, sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. No mais, intime-se a parte autora 

para juntar aos autos cópia integral de processo administrativo próprio 

para avaliação de suposta clonagem contendo todos os documentos 

exigidos pela Resolução CONTRAN Nº 670 DE 18/05/2017, publicado no 

Diário Oficial da União de 22 de maio de 2017. Apresentada emenda à 

petição inicial conclusos para o recebimento. Nada sendo manifestado o 

feito prossegue somente para apreciação da pretensão de substituição de 

placas. Assim, designe-se audiência de conciliação e cite-se o DETRAN 

–MT, com as advertências legais, para que apresente a documentação de 

que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da 

Lei 12.153/2009. Intime-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango. Juiz de Direito em Substituição Legal ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505235-17.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CORDEIRO LAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 7 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505235-17.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CORDEIRO LAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 7 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001473-62.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CONDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 7 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501969-22.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCARA TEREZINHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 7 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025081-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA OAB - MT23324/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 31/01/2019 Hora: 10:20 , 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024014-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR AUGUSTO PINTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - MT0008922S (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 Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/02/2019 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, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória. Designe-se a 

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. 

Cuiabá, data registrada no sistema. 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: 0502410-66.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMIM DEPES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 7 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002536-54.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDES DOS REIS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002536-54.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROSENILDES DOS REIS NUNES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para juntar aos autos 

orçamento que contemple o valor unitário dos medicamentos pleiteados 

(quantidade suficiente para 30 dias), para fins de verificação da 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 

2º, § 2º, da Lei 12153/09. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-78.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZ SILVA VALLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 7 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028033-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACYRA BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

NEUSA MARIA DOS SANTOS VALIM (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/02/2019 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: “(...) Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a(s) pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público com as advertências legais, especialmente para apresentar 

a documentação de que disponham para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e o particular na forma da Lei 

9.099/95, advertindo-se quanto a revelia que pode ser reconhecida em 

caso de ausência à audiência de conciliação. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango. Juiz de Direito em substituição legal ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 
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Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005797-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CESAR SILVA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 7 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501073-76.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o Exequente para 

apresentar a via original da Certidão de Crédito na Secretaria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, para expedição do Precatório. Cuiabá-MT, 07 

de novembro de 2018 Reynaldo B. da F. Accioly Jr Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016079-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534/O-O (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 Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/02/2019 Hora: 10:30 , 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. Recebe-se a emenda da inicial. 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.Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango. Juiz de Direito em Substituição 

Legal ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502409-81.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RAMALHO DOS SANTOS SETUBAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 7 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029244-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS TELES PINHEIRO (REQUERENTE)

LAURA CYNTHIA FIGUEIREDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT0011512A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/02/2019 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: “(...) Ante o 

exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designe-se 

audiência de conciliação. Citem-se os requeridos e intimem-se, para 

trazerem aos autos documentos de que disponham para o esclarecimento 

da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no sistema.Wladys Roberto Freire do 

Amaral. Juiz de Direito em Substituição Legal ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-72.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RIBEIRO VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT0011510A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 7 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002765-82.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CESAR MARCOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 7 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500896-78.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MACIEL SANTOS CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 7 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505939-30.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME MENDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 7 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503452-53.2015.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LEITAO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STALYN PANIAGO PEREIRA OAB - MT0006115A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 7 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504387-93.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BENEDITO HARDMAN (REQUERENTE)

ADRIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

KATIUCIA DIAS FONSECA (REQUERENTE)

JEANDRA CARLA MATTOS DO NASCIMENTO PINHEIRO (REQUERENTE)

MARCELO BALDIN (REQUERENTE)

LEONARDO ANTONIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

PAULO MAGNO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCOS VIEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

WELINGTON RODRIGUES MENDONCA (REQUERENTE)

PEDRO CAMILO DE GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 7 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503443-91.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

LUIZ OTAVIO LEMES VIEIRA (REQUERENTE)

PAULO SERGIO DA SILVA JAQUES (REQUERENTE)

RONALDO JESUS BRANDAO COSTA (REQUERENTE)

ROSAIR ALMEIDA VIEIRA (REQUERENTE)

ROSINALDO BATISTA LIMA (REQUERENTE)

RUDINEY TAVEIRA LONGUINHO (REQUERENTE)

RUI DOS SANTOS (REQUERENTE)

SERGIO DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

VAGNER PEREIRA PIRES (REQUERENTE)

WERMES ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

WESLEY FRANCO DE ANDRADE (REQUERENTE)

ALEXSANDRO PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO ARAUJO (REQUERENTE)

CARLOS PAULO CICHASESKI (REQUERENTE)

DENISSON NASCIMENTO COSTA (REQUERENTE)

ELICLESER DA SILVA RIQUELME (REQUERENTE)

ELY CARLOS DE CAMPOS MURTINHO (REQUERENTE)

JAIME ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 7 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003840-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE LIVIA BOM DESPACHO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUSAN THYARA DE MORAES DIAS OLIVEIRA OAB - MT16763/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/02/2019 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.Recebe-se a emenda à inicial. Promova a secretaria a 

atualização no sistema PJe para constar como autor o espólio de LIVIA 

BOM DESPACHO E SILVA. Intime-se a parte autora para juntar o termo de 

nomeação da inventariante, documentos pessoais e comprovante de 

endereço ou habilitar todos os herdeiros, no prazo de 15 dias. Após, 

redesigne-se a audiência. 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: 0502923-34.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 7 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503984-27.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 7 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002584-13.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARA FERNANDA ANGELO ISMAEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956/O-O (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 Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/02/2019 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 0505608-48.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO GUIMARAES BRITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 7 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504461-50.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 7 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037131-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. K. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILTON FERREIRA DE AMORIM OAB - MT23886/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. R. P. P. G. D. E. D. M. G. (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1037131-56.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: ANA PAULA KUHN 

IMPETRADO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para 

juntar aos autos documentos pessoais e cartão nacional de saúde legíveis 

e orçamento do produto pleiteado, para fins de verificação da competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei 

12153/09. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020222-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA OAB - MT9.355 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MACHADO PEREIRA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1020222-36.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO DOS SANTOS GUEDES 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, INSTITUTO 

MACHADO PEREIRA Vistos, etc. Cumpra-se o despacho de id. 14986813. 

Notifique-se o representante judicial da autarquia ré para que se manifeste 

sobre o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de posterior contestação, 

no prazo de 72 horas (art. 1059 do CPC e 2º da Lei 8437/92). Após, 

conclusos para o exame do pedido de tutela provisória. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002569-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMARI CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT SAUDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002569-44.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOSIMARI CORDEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: MT SAUDE Vistos, etc. Trata-se de “Ação de 

Obrigação de Fazer” que promove Josimari Cordeiro da Silva em face do 

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato 

Grosso (MT Saúde), na qual pretende obter liminar para fornecimento do 

"(...)material cirúrgico 01 TELA PARIETEX COMPOSITE (POLIESTER 

MULTIFILAMENTAR, DUPLA FACE COM BARREIRA ABSORVÍVEL)” para 

realização de cirurgia. Aponta a requerente que a indicação médica não 

foi acolhida pelo requerido. Depreende-se da documentação carreada que 

o médico assistente solicitou o material e informou no relatório, emitido no 

dia 17/09/2018, que: “(...)pela idade e risco de restrição respiratória devido 

a fechamento de defeito aponeurotico, opta-se por colocação de tela 

apropriada para essas grandes hérnias (...)”. A auditoria do plano de 

saúde apreciou o pedido e, no parecer de id. 16341370, emitido no dia 

8/10/2018, ofertou uso de outro produto e solicitou “(...) caso o médico 

solicitante julgar inadequado o material ofertado, ele poderá recusá-lo, 

desde que de forma justificada e documentada, podendo nesse caso, 

indicar três outras marcas de fabricantes diversos para opção pela 

autarquia.” Não há nos autos a comprovação da recusa justificada do 

médico assistente da autora quanto à impossibilidade de utilização dos 

materiais oferecidos pela auditoria do MT Saúde, de modo que não se 

vislumbra, ainda, a demonstração de negativa. Embora os planos de 

autogestão não estejam submetidos às regras definidas pela Agência 

Nacional de Saúde – ANS, para os planos privados, é cediço que se a 

exigência da auditoria guarda alguma pertinência com a norma que é 

imposta às operadoras em geral[1], não se pode identificar como 

excessiva a solicitação de esclarecimento. Para justificar o interesse de 

agir necessário à judicialização é imprescindível que fique demonstrada a 

negativa de fornecimento, o que não se evidencia no caso dos autos, haja 

vista a ausência de manifestação do médico assistente sobre as opções 

ofertadas. Na hipótese, pelo relatório do médico assistente, redigido antes 

da manifestação da auditoria do MT Saúde, não é possível identificar a 

incompatibilidade dos materiais postos à disposição da paciente para a 

realização do procedimento cirúrgico, de modo que imprescindível a 

manifestação específica e detalhada do profissional que assiste a autora 

acerca das opções disponíveis, pois é este, habilitado tecnicamente, que 

pode esclarecer se mantém-se a divergência médica. Ante o exposto, 

intime-se a requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para 

apresentar relatório detalhado do médico assistente justificando a recusa 

dos materiais ofertados no parecer técnico da auditoria do MT Saúde (id. 

16341370) e orçamento do produto “01 TELA PARIETEX COMPOSITE 

(POLIESTER MULTIFILAMENTAR, DUPLA FACE COM BARREIRA 

ABSORVÍVEL)”, para o fim de se avaliar a competência do juízo, 

observado o disposto no art. 2º da lei 12153/09. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito [1] 

Como é a cobertura de órteses e próteses pelos planos de saúde? 

Órteses e próteses, cuja colocação exija a realização de procedimento 

cirúrgico, têm cobertura obrigatória nos planos de saúde regulamentados 

pela Lei nº 9.656/1998 se o procedimento cirúrgico estiver listado no Rol 

de Procedimentos e eventos em Saúde da ANS. Cabe ao profissional 

assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, 

matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais 

especiais – OPME. O profissional assistente deve justificar clinicamente a 

sua indicação e oferecer pelo menos 3 (três) marcas de produtos de 

fabricantes diferentes, quando disponíveis, dentre aquelas regularizadas 

junto à Anvisa, que atendam às características especificadas. Materiais 

de origem estrangeira que possuem registro válido na Anvisa são 

considerados nacionalizados e, por este motivo, contam com cobertura 

pelos planos de saúde. Nas situações em que a operadora discorde da 

indicação do médico assistente (por exemplo, quanto ao tipo de material a 

ser utilizado), deve ser aplicada junta médica ou odontológica, 

procedimento definido na RN nº 424/2017, com as despesas arcadas pela 

operadora, nos moldes do artigo 9, da referida RN. Disponível em: 

h t t p : / / w w w . a n s . g o v . b r / a a n s / i n d e x . p h p ?

option=com_centraldeatendimento&view=pergunta&resposta=471&historic

o=18609431_ acesso dia 7/11/2018 –às 14h49.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505846-67.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARLI APARECIDO DO CARMO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505846-67.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: DARLI APARECIDO DO CARMO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, proposta por DARLI APARECIDO DO CAMPO contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 37.999,50 (trinta e sete mil, novecentos e noventa e nove 

reais e cinquenta centavos), segundo planilha juntada no ID 8329464. O 

ESTADO DE MATO GROSSO devidamente citado interpôs Embargos à 

Execução, alegando excesso e requereu a redução do valor, 

apresentando a planilha de cálculo com o montante que entende correto 

(ID 11151038). No ID 11682054 foi certificado a intempestividade dos 

embargos. Passa-se à decisão. Preliminarmente acolhe-se a 

intempestividade dos embargos à execução opostos pela parte executada 

para não conhecê-los. De outro lado, vê-se que a planilha de cálculo Id. 

8329464 apresentada pela parte exequente está em consonância com o 

acordão de id. 6708620. Ante o exposto, NÃO SE CONHECE dos 

Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública, e, HOMOLOGA-SE o 

valor de R$ 37.999,50 (trinta e sete mil, novecentos e noventa e nove 

reais e cinquenta centavos). No tocante ao pedido de destaque da verba 

honorária, verifica-se a juntada do contrato de prestação de serviços no 

processo. Deste modo, cumpra-se a Súmula Vinculante 47 do STF, in 

verbis: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba 

de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de 

precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza." Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 05 de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500735-05.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o Exequente para 

apresentar a via original da Certidão de Crédito na Secretaria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, para expedição do Precatório. Cuiabá-MT, 07 

de novembro de 2018 Reynaldo B. da F. Accioly Jr Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500874-54.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO DA SILVA PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o Exequente para 

apresentar a via original da Certidão de Crédito na Secretaria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, para expedição do Precatório. Cuiabá-MT, 07 

de novembro de 2018 Reynaldo B. da F. Accioly Jr Gestor Judiciário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002537-39.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO MARTINS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002537-39.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ERNESTO MARTINS DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REFORMA C/C 

PEDIDO DE PROMOÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” na qual a 

parte autora pleiteia: “B) Seja decretada,em sede de TUTELA DE 

URGENCIA-in limine litis, inaldita altera pars, a IMEDIATA SUSPENSÃO DOS 

EFEITOS DA REFORMA PROPORCIONAL, DETERMINANDO o pagamento 

dos vencimentos INTEGRAIS dando-se ciência ao REQUERIDO, dessa v. 

decisão, até final julgamento desta ação;”. Em síntese, afirma a parte 

autora que foi erroneamene enquadrado, no ato de reforma, no posto de 

3º Sargento PM, mesmo tendo preenchidos todos os requisitos 

estabelecidos no Estatuto dos servidores da Polícia Militar de Estado de 

Mato Grosso para entrar na inatividade no posto de 2º Sargento PM. O 

desiderato é ter declarado o direito a promoção e determinada a 

retificação do ato de reforma. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz 

poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na espécie incide vedação 

ao deferimento da tutela na forma pretendida, haja vista que suspender os 

efeitos da reforma proporcional e determinar o pagamento dos 

vencimentos integrais implica em condicionar a Fazenda Pública realizar 

liberação de recurso, com o reenquadramento provisório, o que não é 

possível face a necessidade de observância dos limites estabelecidos 

pelos artigos 1º[1] e 2-B da Lei 9494/97[2]. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. 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. Proceda a secretaria retificação 

da autuação quanto a classe processual e identificação do Estado de 

Mato Grosso, a fim de permitir a citação válida. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito [1] 

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do 

Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 

7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 

5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 

de junho de 1992. Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação 

de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, 

equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a 

servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada 

após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, 

de 2001). g.n.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001229-36.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1001229-36.2016.8.11.0001 REQUERENTE: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO --- 
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PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 33.278,70 

(trinta e três mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta centavos), 

conforme demonstrativo de cálculo coligido no id. 11891748. Citado, o 

executado concordou com o cálculo apresentado e requereu a execução 

dos honorários sucumbenciais (id. 15285588), fixados no acórdão de id. 

9729476. Ante o exposto, HOMOLOGO o valor de R$ 33.278,70 (trinta e 

três mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta centavos). Transitada 

em julgado, expeça-se o ofício requisitório. Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Intime-se o Estado de Mato Grosso para apresentar 

demonstrativo de cálculo relativo ao pedido de execução dos honorários 

de sucumbência, na forma do art. 524, CPC, no prazo de 15 dias. 

Apresentado o cálculo, intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

dias, pagar o montante atualizado, advertindo-o que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescido ao valor a multa de 

10%, de acordo com o art. 523, § 1º, CPC, e Enunciado 97 FONAJE[1]: "A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento". Consigne-se que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC 

sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). 

Certificado o decurso do prazo sem impugnação, intime-se o Estado de 

Mato Grosso para atualizar a conta incluindo a multa de 10%, prevista no 

artigo 523,§ 1º, do CPC, e requerer o que entender de direito. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, 7 de novembro de 2018. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Enunciado nº 01 da 

Fazenda Pública dispõe que: “Aplicam-se aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais 

Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS).

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761282 Nr: 14108-57.2014.811.0003

 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: VALDENY ELIAS XAVIER DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Aparecido Gonçalves - 

OAB:17.580, SABRINA DA SILVA GONÇALVES - OAB:15529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 137,76 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em uma única Guia, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447667 Nr: 2846-18.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE FERREIRA SOARES AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PICCINI NUNES, ELETRICA CONFIANÇA 

LTDA ME

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

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

706,42 e Taxa Judiciária no valor R$ 1.020,12 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em uma única Guia, e o valor de R$ 245,50 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730905 Nr: 11430-06.2013.811.0003

 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: WESLEY GOMES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 137,76 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em uma única Guia, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 
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de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781781 Nr: 6901-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIKE RONAN DA COSTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

350,80 e Taxa Judiciária no valor R$ 137,76 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em uma única Guia, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788172 Nr: 11972-53.2015.811.0003

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLARA OLIVEIRA DE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - 

OAB:14522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE OLIVEIRA LESSA 

- OAB:OAB/MT19.759

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

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

351,64 e Taxa Judiciária no valor R$ 137,76 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em uma única Guia, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791439 Nr: 10842-28.2015.811.0003

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONNECTION IMPORTADORA, EXPORTADORA & 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA DE FATIMA FARINELLI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - OAB:11.878-A/MT

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

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 137,76 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em uma única Guia, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35534 Nr: 10337-38.1995.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A-GRUPO ITAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA SAO JOSE LTDA (HOSPITAL SÃO 

JOSE), ADONAI JOSE DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT/4102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, UGO ANGELO RECK DE MENDONÇA - 

OAB:14704/MT

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

173,89 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 62,21 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 
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proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885492 Nr: 12053-31.2017.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE RODRIGUES MACHADO, LEONARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423/O, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 137,76 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em uma única Guia, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747048 Nr: 6184-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO FROHLICH, LAURINDA FROHLICH, 

ALAND FROLICH, HILARIO FROHLICH, ORLANDO FROHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

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

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 137,76 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em uma única Guia, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797196 Nr: 13186-79.2015.811.0003

 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: GERSON TIAGO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 137,76 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em uma única Guia, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797196 Nr: 13186-79.2015.811.0003

 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: GERSON TIAGO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 056/2007 – CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores 

Gestores, fica devidamente INTIMADO o procurador da PARTE AUTORA, 

de que este feito está disponível para carga, conforme requerimento de 

folhas nº 119.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408055 Nr: 3740-96.2008.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, GRADIENTE ELETRÔNICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 
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OAB:31997/PR, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 137,76 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em uma única Guia, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007523-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANIA MARIA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY MORAIS SILVA OAB - MT19962/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (RÉU)

 

Da advogada da requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005983-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOACO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EXPEDITO ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

LAZARO SOTERIO DE JESUS (EXECUTADO)

 

Da advogada da exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste sobre as certidões do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007267-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FORTUNATO CAMPOS (RÉU)

CAMILA GOMES DA SILVA (RÉU)

 

Da advogada do requerente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006897-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE CASTRO MASTELARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.C.D. AMORIM TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT0009896A (ADVOGADO(A))

 

Do advogado da requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010244-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL DA CRUZ MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Do advogado da requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008788-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARI PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAJUNIOR LIMA MARANHAO OAB - MT0006356A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Do advogado do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006207-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEY SCHETTERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA OAB - MT0018698A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1006207-16.2017 Ação: Rescisão Contratual c/c Indenização Autor: 

Wolney Schettert Ré: Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda Vistos, 

etc... WOLNEY SCHETTERT, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente ação em desfavor de KAPPA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, com qualificação nos autos, e após devidamente 

processado, sobreveio o pedido de extinção ID-15790917, vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes 

autos proposta por WOLNEY SCHETTERT, em desfavor de KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, todos com qualificação nos 

autos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o 

necessário. Sem custas. Transitada em julgado e feitas as anotações de 

estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-Mt, 31 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.-

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735529 Nr: 15073-69.2013.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: AFONSO BATISTA DE LIMA, RAQUEL BORGES DE 

MENDONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO DE 

CUIABA, ALESSANDRO ALONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B, Pedro Ovelar - 

OAB:6270/MT

 Do advogado das partes para, no prazo legal, manifestarem quanto ao 

laudo pericial de fls. 748/749.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820872 Nr: 3220-58.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON CARIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WISTON CRISTALDO GOMES 

CHAVES - OAB:22656/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 3220-58.2016

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Itau Seguros S/A

Réu: Edmilson Carias da Silva

 Vistos, etc...

 Sobre o petitório de (fl.87/88), bem como os documentos de (fls.89/106), 

manifeste-se o autor, via seu bastante procurador, após conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06/novembro/2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 791488 Nr: 10872-63.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME OLIVEIRA PEREIRA AZAMBUJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Intimação dos advogados das partes para, no prazo legal manifestar 

quanto ao laudo pericial de fls. 113/118.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752496 Nr: 9032-52.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDEIR DIAS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente "Ação Sumária de Cobrança de Seguro 

Obrigatório" proposta por VANDEIR DIAS MIRANDA, com qualificação nos 

autos, em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, com 

qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em (10%) dez por 

cento sobre o valor dado à causa, observando-se o disposto no 

parágrafo 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil, expedindo-se o 

necessário. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser cert i f icado, arquive-se.Publ ique-se.  In t imem-se . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 06/novembro/2.018.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 403359 Nr: 16853-54.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO WILSON FERREIRA, MARIA ISABEL 

AMORIM PEREIRA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

ao petitório de fls. 197/200.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717475 Nr: 12914-90.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SHOPPING COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA, CARLOS CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie R E J E I T O 

os embargos formulados, JULGANDO-OS TOTALMENTE IMPROCEDENTES 

e, por consequência, JULGO PROCEDENTE a ação monitória proposta por 

BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de AUTO POSTO SCHOPPING 

LTDA, CARLOS CESAR DE OLIVEIRA e SILVIA ELOISA RODRIGUES, com 

qualificação nos autos, condenando os réus ao pagamento da importância 

de R$ 193.242,00 (cento e noventa e três mil, duzentos e quarenta e dois 

reais), acrescida de juros e taxas de 1% ao mês, a partir da citação, bem 

como a correção monetária – INPC - a contar do vencimento de cada título. 

Condeno-os ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

atualizado. Transitada em julgado, cumpra-se o disposto no art. 701 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 25/outubro/2018. -Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.-

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005109-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIR LEME DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. DE SOUZA BORGES - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO, DR. LUIZ ANTONIO SARI PROCESSO n. 

1005109-30.2016.8.11.0003 Valor da causa: $3,717.27 ESPÉCIE: [JUROS]
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->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

ATAIR LEME DE SOUZA Endereço: RUA AUGUSTO DE MORAES, 181, 

fundos, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-390 POLO 

PASSIVO: Nome: C. D. DE SOUZA BORGES - ME Endereço: AVENIDA 

BANDEIRANTES, 2433, lote 1B anexo a Rua Domingos de Lima,, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-200 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 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 mandado. RESUMO DA INICIAL: "O exequente é 

credor do executado por dívida líquida e certa representada pela cártula 

nºUA-000113 (doc. anexo), sacada contra o Banco Itaú, agencia 0499, 

conta corrente nº 11360-3, que instrui o pedido, vencida e não paga, 

acrescentando que a referida cártula foi apresentada para pagamento em 

duas oportunidades, sendo que na primeira apresentação o cheque foi 

devolvido com base na alínea “11” e na segunda apresentação foi 

igualmente devolvido com base na aliena “12”. DECISÃO: "Vistos, etc... 

Analisando os termos do petitório de (id.10035486), hei por bem em o 

pedido e, via de consequência, determino a citação da deferir parte 

executada por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos 

do Código de Processo Civil. Prazo do edital é de (30) trinta dias. 

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu 

será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o 

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EVANDRO 

LUIZ PEREIRA JUNIOR, digitei. RONDONÓPOLIS, 7 de novembro 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.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000890-71.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CANDIDO NOGUEIRA (EXECUTADO)

DOM GABRIEL ACABAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, MANIFESTAR acerca da r. Decisão ID 13305984, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001165-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA FEITOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001165-20.2016.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 30.043,38; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A Parte Ré: REQUERIDO: MARIA 

ANTONIA FEITOSA Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora 

ingressou com pedido de desistência da ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em seu inciso VIII: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; (...)" Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da 

Lei nº 13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência da ação exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15. Não 

houve restrição veicular no sistema RENAJUD. Custas pelo autor. Sem 

honorários. Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003535-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LEOPOLDO NUNES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o patrono da parte autora para, no 

prazo legal, pagar as diligências complementares do Sr. Oficial de Justiça 

ID 15004739.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001319-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERIBERTO RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARVALHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 
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no prazo legal, MANIFESTAR acerca das informações constantes do ID 

13342378 requerendo, para tanto, o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000513-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMBO & AGOSTINI LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDIR TADEU AGOSTINI (EXECUTADO)

SANDRA MARIA RAMBO AGOSTINI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, colacionar, novamente, aos autos, o endereço constante 

do ID 15358565, ante a um "erro inesperado" ao tentar abrir o referido 

documento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002472-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO CRISTIAN VICONDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002472-09.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 36.654,31; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: PABLO CRISTIAN VICONDO Vistos etc. Indefiro o petitório 

retro, vez que não houve, in casu, tentativa de citação da parte 

demandada, estando pendente o recolhimento das diligências do Oficial de 

Justiça pelo demandante para aludida providência, consoante certidão de 

impulsionamento de ID 2001321. Assim, intime-se a parte autora para que 

cumpra a determinação contida na certidão de impulsionamento de ID 

2001321, em 05 (cinco) dias. A seguir, cumpra-se a decisão de ID 

1960460. Às providências. RONDONÓPOLIS, 08 de maio de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001785-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, MANIFESTAR acerca da diligência negativa do Sr. Oficial 

de Justiça ID 13537346 devendo, para tanto, requerer o que entender de 

direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004132-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID WENER ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004129-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MIGUEL (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ROBERTO DELAI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO BENES INACO OAB - MT0014460A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004129-49.2017.8.11.0003. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ CARLOS MIGUEL 

WANOVICH ESTEVAO, LIDIA MIGUEL Parte Ré: REQUERIDO: MIGUEL 

ROBERTO DELAI Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO C/C 

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO manejados por ESPÓLIO DE JORGE 

WANOVICH ESTEVÃO, representado pelo inventariante Luis Carlos Miguel 

Wanovich Estevão, e LIDIA MIGUEL em desfavor de MIGUEL ROBERTO 

DELAI, todos devidamente qualificados na exordial. Os embargantes 

alegam, em síntese, que firmaram em favor do Exequente, em data de 30 

de agosto de 2011, uma Cédula de Produto Rural – CPR, referente à 

entrega de 5.400.000,00kg (cinco milhões e quatrocentos mil quilogramas) 

de feijão Soja comercial do tipo exportação, com as características 

descritas na peça inaugural, referente à safra de soja 2011/2012, com 

vencimento para o dia 30/03/2012. Aduzem que referida CPR sofreu 02 

(dois) aditivos, os quais teriam ensejado progressão desproporcional do 

débito. Por conta de tais fatos, pleiteiam a concessão de medida liminar, a 

fim de que seja concedido efeito suspensivo à demanda executiva. 

Apresentam pedidos de natureza final e juntam documentos. Era o que 

cabia relatar. Fundamento. Decido. Estando devidamente distribuídos por 

dependência, certifique-se quanto à tempestividade dos embargos. Se 

tempestivos, RECEBO OS EMBARGOS à execução para discussão, sem 

conferir-lhes efeito suspensivo, eis que não é o caso de se aplicar o 

disposto no artigo 919, § 1º, do CPC/15, haja vista que os embargantes 

não lograram êxito em demonstrar, por meio de relevantes fundamentos, a 

possibilidade da execução lhes causar danos de difícil e incerta 

reparação. Dessa forma, diante da falta de comprovação concomitante 

dos requisitos que justifiquem a concessão da suspensão, INDEFIRO O 

EFEITO SUSPENSIVO pleiteado. Ouça-se o exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. RONDONÓPOLIS, 

10 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000155-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(RÉU)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para 

DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO, nos moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001559-56.2018.8.11.0003

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 323 de 509



Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010559-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENZO BRITO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001401-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDI DI TELLES BARBOSA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001401-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDI DI TELLES BARBOSA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000908-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LONGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S J P TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000908-58.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 201.604,10; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/

[CHEQUE]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VALDIR LONGO 

Parte Ré: RÉU: S J P TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME Vistos 

etc. Manifestem-se as partes sobre o interesse na produção de prova 

neste feito, em 15 (quinze) dias. Em caso positivo, deverão especificar as 

provas que desejam produzir e sua finalidade, sob pena de indeferimento. 

A seguir, conclusos. RONDONÓPOLIS, 02 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003094-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MPM TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO(A))

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE PATRIARCA (RÉU)

SEGISBERTO LEITE DA SILVA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO SABIONE OAB - SP182939 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003094-88.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 132.782,28; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MPM TRANSPORTES LTDA - 

ME Parte Ré: RÉU: SEGISBERTO LEITE DA SILVA - ME, VICENTE 

PATRIARCA Vistos etc. Diante da notícia do falecimento do requerido 

VICENTE PATRIARCA, consoante certidão de óbito acostada ao ID 

4774744, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar o polo passivo da demanda, indicando a qualificação do(a) 

inventariante para fins de citação. A seguir, conclusos. RONDONÓPOLIS, 

02 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004293-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTI CENTER PAPELARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIAS BEZERRA DE SAMPAIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004293-48.2016.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 35.006,75; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: MULTI CENTER PAPELARIA LTDA - ME, ELIAS BEZERRA DE 

SAMPAIO 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. Custas pelo devedor. 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, 02 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001244-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 324 de 509



ELIAS ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001244-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000456-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIBERTO MARIO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000456-48.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 79.123,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[PERDAS E DANOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ERIBERTO MARIO FERNANDES Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Manifestem-se as 

partes sobre o interesse na produção de prova neste feito, em 15 (quinze) 

dias. Em caso positivo, deverão especificar as provas que desejam 

produzir e sua finalidade, sob pena de indeferimento. A seguir, conclusos. 

RONDONÓPOLIS, 02 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000116-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROYCE CONNECT AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM KRONGOLD SCHMIDT OAB - SP130052 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V F NOBRE & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste sobre a 

correspondência devolvida ID 12678486, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000669-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000993-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003541-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONY MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar sobre a diligência negativa 

do Oficial de Justiça ID 13507106, requerendo o que de direito, no prazo 

legal

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003307-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONIR PEDRO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006097-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE MENDONCA DORNELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO(A))

DIEGO HENRILLE DA SILVA OAB - MT22156/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para apresentação de todos os documentos 

elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos no art. 510, CPC/15, 

consignando que é imprescindível que o requerente comprove vínculo com 

a empresa requerida (boletos e comprovantes de pagamento para 

aquisição dos Kits/contas) e valor investido, com o abatimento de qualquer 

valor percebido a título de lucro (extratos bancários), sob pena de 

indeferimento do pedido.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 325 de 509



Processo Número: 1005321-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE DARC DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Autora para apresentação de todos os documentos 

elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos no art. 510, CPC/15, 

consignando que é imprescindível que o requerente comprove vínculo com 

a empresa requerida (boletos e comprovantes de pagamento para 

aquisição dos Kits/contas) e valor investido, com o abatimento de qualquer 

valor percebido a título de lucro (extratos bancários), sob pena de 

indeferimento do pedido.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 712232 Nr: 7286-23.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ CESCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO 

- OAB:70711/SP

 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 a se manifestar 

acerca da fls.98/99, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 701143 Nr: 9121-80.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCS ADMINSITRAÇÃO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI, CERJO 

MASIERO, MARLENE BALBINOTTI MASIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL BECKER - OAB:14071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Certifico e dou fé que a r. Sentença de fls.140 transitou em julgado face a 

desistência do prazo recursal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 354244 Nr: 9211-98.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLETO RODRIGUES SANTOS, JONAS LEMOS 

DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte autora deixou de apresentar bens à 

penhora, motivo pelo qual estes autos ficarão suspensos pelo prazo de 

01(um) ano, conforme r. Decisão de fls.225.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 704900 Nr: 12878-82.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA HISTER LTDA, MARCIO 

HISTER, IVONE HULLER HISTER, MARCILEI HISTER MILHOMEM SIQUEIRA, 

BENO HISTER, FRED MILHOMEM SIQUEIRA, MARCELO HISTER, JULIANA 

VIEIRA MARTINS DA SILVA HISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 422497 Nr: 4772-05.2009.811.0003

 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: ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A BANCO 

MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DONIZETE CONSONI 

GIROTTO - OAB:MT/12392, LIDIA MARINA SILVA PROENCA - 

OAB:MT/12.237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/SP 317.407

 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 requerida para no 

prazo legal, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de 

folhas nº 200/201.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 889594 Nr: 1520-76.2018.811.0003

 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: RODRIGO ALMEIDA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA ALVES BUOSI - 

OAB:20756/O, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:7.206-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT9708A

 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 requerida, para no 

prazo de 15(quinze) dias, contestar os Embargos de Terceiro, conforme r. 

decisão de fl.22.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 813595 Nr: 768-75.2016.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMARCOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - 

EPP, JOÃO FLORENTINO DE SOUZA FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CESAR CLEMENTE - 

OAB:14340/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de apelação de folhas 

nº 117/128.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 387509 Nr: 1195-87.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 326 de 509



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAM PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT

 Assim, diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, extinguindo o 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil de 2015. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios em favor do patrono do requerido, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC. No entanto, como o autor é beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade do crédito fica suspensa até a fluência do prazo de cinco 

anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na 

situação de necessidade (art. 98,§1º, inc. VI e art. 98, §3º do novo 

CPC).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,[...]

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002425-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMALDINO JOAO GUBIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002425-98.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o requerente 

para adequar o pedido do Num. 16316428, nos termos do artigo 524, do 

CPC, juntando o demonstrativo atualizado de débito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra. Rondonópolis - MT, 07 de 

novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001659-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001659-79.2016.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

documentos trazidos pelo requerido, observa-se que se referem a 

contrato firmado com Carlos Henrique Vergueiro Bailoni, pessoa estranha 

à lide. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para que o demandado 

cumpra a decisão do Id. 12354189, juntando cópia do contrato nº 

2106028-2 firmado entre as partes, bem como o extrato bancário da conta 

em nome do autor (ag. 2423-6, c/c 13304-3), referente aos meses de 

janeiro a maio/2014. Havendo o decurso do prazo sem manifestação, 

intime o autor para juntar os documentos supra mencionados caso 

possua, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis - MT, 07 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009635-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERASOL COMERCIO DE ENERGIA SOLAR LTDA - EPP (EMBARGANTE)

CLAUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA DINIZ (EMBARGANTE)

FELIPHE DINIZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009635-69.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Mantenho a 

decisão já proferida nos autos (Id. 16009368) pelos seus próprios 

fundamentos, devendo a parte interessada valer-se dos meios 

processuais próprios para sua modificação. II – Intime. Rondonópolis - MT, 

07 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003762-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003762-25.2017.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Analisando os 

autos, observa-se do extrato da UC 6/2516074-8 do Num. 10377019, que 

a requerida emitiu novas faturas referente aos meses de abril e 

maio/2017, nos valores de R$ 285,07 e R$ 261,40, bem como faturas com 

cobrança da recuperação de consumo, objeto da lide. Ainda, consta que 

houve a negativação do nome do demandante em relação as faturas 

supra, cujo montante fora consignado nos autos no Num. 9028304. Assim, 

ante a regularização das faturas, determino a expedição de alvará para 

levantamento da quantia de R$ 547,20 (quinhentos e quarenta e sete reais 

e vinte centavos) e seus acréscimos em favor do demandante, em conta 

bancária a ser indicada no prazo de 05 (cinco) dias, para que proceda o 

pagamento das faturas dos meses de abril e maio/2017, nos valores de R$ 

285,07 e R$ 261,40, e posterior juntada dos respectivos comprovantes. 

Em face disso, oficie aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) 

para a suspensão dos efeitos da negativação do nome do autor de seus 

bancos de dados referente aos débitos supra mencionados. 2.0 - Para 

melhor elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência e 

determino que o requerente traga as faturas completas dos meses de 

janeiro a outubro/2016, para verificar os lançamentos de consumo nelas 

inseridos, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 07 de novembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008187-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TELEVISAO RONDON LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))
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CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008187-61.2017.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 07 de novembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008073-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DARLAN GUSMAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA NUNES CAMPOS MARINS OAB - MT24877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY FERREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

HENES FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008073-25.2018.8.11.0003 Vistos etc. 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. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. 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, 07 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003497-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM MATTHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (RÉU)

EDUARDO NOGUEIROL DOS SANTOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 14399208, NO PRAZO LEGAL, 

COMO TAMBÉM, MANIFESTAR-SE SOBRE A CONTESTAÇÃO JUNTADO 

PELO ESTADO DE MATO GROSSO ID. 15156027, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008648-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA DO CARMO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB - MT24922/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008648-33.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis - MT, 07 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009389-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MIO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENILDA PEREIRA DO LAGO OAB - MT23616/O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009389-73.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 
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contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis - MT, 07 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008619-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008619-80.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis - MT, 07 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009514-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA RITHA MARTINS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHENIFFER JAINE GOUVEIA NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009514-41.2018.8.11.0003 Vistos etc. 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. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. 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, 07 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009341-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OKADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

FLAVIA GOMES OKADA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009341-17.2018.8.11.0003 Vistos etc. BANCO DO 

BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

MONITÓRIA em face de OKADA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, também 

qualificado no processo, visando receber débito resultante de títulos sem 

força executiva. Juntou os títulos e requer a citação do requerido para 

pagamento ou oferecimento de embargos. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O pedido preenche os requisitos 

legais exigidos pelo artigo 700 do Novel CPC. Os documentos trazidos aos 

autos são títulos que não possui força executiva, emitidos pelo réu. O 

débito restou inequivocamente demonstrado. Os títulos não possuem as 

características de um título de crédito hábil para instruir o pedido de 

execução. É o que esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero, in “Novo Curso de Processo Civil”, 2ª edição, 

RT, pág. 232: In verbis O artigo 700 do NCPC, afirma que para ajuizar a 

ação monitória, é necessário que a parte possua nova escrita da 

obrigação, sem eficácia de título executivo. Obviamente, quem tem título 

executivo judicial não teria o menor interesse de valer-se de uma ação 

monitória para chegar ao mesmo tipo de título. Diante do exposto, defiro o 

pedido do autor. Expeça mandado monitório cientificando o requerido para 

pagamento do débito em 15 (quinze) dias, bem como dos honorários 

advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da causa, conforme determina 

o art. 701, ‘caput’, do NCPC. Cite-o para, querendo, neste mesmo prazo 

oferecer embargos, independentemente de prévia segurança do Juízo, 

para discussão da dívida. O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 701, § 1º, do NCPC). 

Cientifique-o, ainda, que caso alegue que o autor pleiteia quantia superior 

à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando o demonstrativo de débito atualizado da dívida, conforme 

determina o § 2º, do art. 702, do CPC. Sendo apresentado embargos, 

intime-o o autor para responde-lo no prazo de 15 (quinze) dias . P.I. 

Rondonópolis - MT, 07 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009360-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUREO CANDIDO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009360-23.2018.8.11.0003 Vistos etc. 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 
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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. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. 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, 07 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008543-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JOSE BIGATON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008543-56.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente uma vez mais na pessoa do patrono constituído, para que 

traga aos autos cópia legível das faturas constantes no Id. 16126017, bem 

como cópia da fatura no valor de R$ 2.724,65 (dois mil setecentos e vinte 

e quatro reais e sessenta e cinco centavos), no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Rondonópolis - MT, 07 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001784-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE 

AUTORA IDS NS.15176187, 15176159,15176136 E 151776071, NO 

PRAZO LEGAL

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 891015 Nr: 2187-62.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANDRAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SIQUEIRA FERNANDES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/O

 Código nº 891015

Vistos etc.

Intime a embargante para manifestar-se sobre a impugnação à fls. 

145/147, no prazo legal, querendo.

Considerando que a angularização processual se aperfeiçoou; 

considerando, ainda, a inexistência de questões preliminares que impeçam 

o desenvolvimento válido e regular do processo; considerando, também, 

que as questões fáticas alegadas pelas partes não encontram respaldo 

na documentação que instrui a inicial e a peça defensiva, determino que 

as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, isto no prazo 

de 05 (cinco) dias, justificando-as.

No mesmo prazo, deverão informar ao Juízo a possibilidade de acordo. 

Caso positivo deverão trazer aos autos a proposta para homologação.

Havendo decurso de prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis, 25 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 61009 Nr: 9369-37.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA CORREA BLAITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE BETTENCOURT BARCO, ANTONIO 

FERNANDO BARCO, SALETE MARIA BALCO, ESPÓLIO DE JOSÉ BAGINI 

BALCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 Código nº 61009

Vistos etc.

1.0 - DO PEDIDO DE PENHORA (fls. 883/883-verso)

Defiro o pedido formulado pela credora para penhora sobre o imóvel objeto 

das matrícula nº 4.993, do CRI de Campo Verde/MT. A formalização da 

constrição deverá obedecer ao comando dos artigos 845, § 1º e 844, da 

Lei Adjetiva em vigência.

Formalizada a constrição judicial, intime os devedores.

2.0 - DA RETIFICAÇÃO DO PÓLO PASSIVO (fls. 891)

 Considerando o falecimento do executado JOSÉ BAGINI BALCO, defiro o 

pedido à fls. 891 e determino a retificação do pólo passivo para a inclusão 

da viúva-meeira SALETE MARIA TEIXEIRA HUHL BALCO e da herdeira 

CARLA BALCO, as quais deverão ser intimadas para responderem os 

termos da presente demanda. Expeça-se Carta Precatória para a Comarca 

de Peabiru/PR, com prazo de 20 (vinte) dias, para tal desiderato, devendo 

ser observado o endereço para cumprimento informado à fls. 891.

3.0 - DO PEDIDO DA CREDORA (fls. 900)

 O pleito à fls. 900 há de ser indeferido, vez que trata-se de diligência de 

interesse da parte credora. Ademais, o documento à fls. 892 informa a 

inexistência de bem a inventariar.

Formalizadas as determinações alhures descritas, deverá a srª Gestora 

cumprir, integralmente, a decisão à fls. 881.

 Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732459 Nr: 12667-75.2013.811.0003

 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: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, JOSE 

GENESIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HELI SOARES DA SILVA, 

TOMAZIA PEREIRA ALMEIDA, HELI SOARES DA SILVA JUNIOR, KESSIA 

KAROLINE SOARES, TOMAZIA PEREIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 732459.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação apresentada pela requerente à fls. 125 e a Nota de 

Devolução do 1º. Tabelionato e Registro de Imóveis desta Comarca à fls. 

126, bem como, considerando o trânsito em julgado da sentença proferida 

à fls. 123, determino o cancelamento da averbação da existência da 

presente demanda junto à Matrícula nº. 38.999, conforme determinado à 
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fls. 111.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 414983 Nr: 10641-80.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA, CRISTIANO 

ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO, ESPÓLIO 

DE ERMES PASQUALOTTO, IVONE CURY MUSSI PASQUALOTTO, JOÃO 

FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO, ESPÓLIO DE HELENA RUBIN 

PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURELIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT, AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CHRISTIANY REIA DE SOUZA GONSALES 

- OAB:7312/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:13809-A/MT, DECIO JOSE TESSARO - OAB:MT/3162, PEDRO 

PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, VANESSA KLAUS 

SARAGIOTTO - OAB:3162/MT7032

 CD. PROC. 414983

Vistos etc.

AURÉLIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA e CRISTIANO ALENCAR 

SOARES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, ingressaram com 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA., também qualificada no processo.

Os exequentes peticionaram à fls. 262 para requererem a extinção do 

presente feito, ante o adimplemento da dívida.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Preliminarmente, necessário esclarecer que a verba sucumbencial fixada 

na parte dispositiva da sentença à fls. 151/155, foi destinada aos patronos 

dos demandados, ora exequentes. Desse modo, indefiro o pleito formulado 

pelo advogado da executada, Sr. Pedro Pereira Campos Filho, à fls. 

263/274, uma vez que a quantia requerida por este pertence aos 

credores.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação. Defiro 

o levantamento do valor depositado nos autos (fls. 258) em favor dos 

exequentes, na conta bancária indicada à fls. 262, observando os termos 

do Provimento nº 16/2011-CGJ. Eventuais custas remanescentes deverão 

ser recolhidas pelos executados, no prazo de 5 dias. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

 Rondonópolis – MT, 26 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 355218 Nr: 10116-06.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Código Processo nº 355218

Vistos etc.

Com amparo no artigo 921, III, do CPC/15, defiro o pedido de suspensão do 

andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, intime o exequente para 

que promova o andamento do processo no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, devendo, ainda, constar as advertências 

previstas no §2º, artigo 1º, do Provimento nº 84/2014-CGJ.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 798837 Nr: 13856-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR – ENPA - 

CONTÉCNICA, IMPERIO ASSISTENCIA TECNICA EM MOTORES LTDA-ME, 

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, FABIO MARTINS DE OLIVEIRA - 

OAB:238382, FABIO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 238.382, 

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 5957, TARCISIO 

MELO DE SOUZA - OAB:14257/MT

 Código nº 798837

Vistos etc.

I – Em face da inércia do credor (fls. 120), encaminhe os autos ao arquivo, 

com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a distribuição até 

manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 26 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 728480 Nr: 9275-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JÕAO AUGUSTO DE MORAES, 

JOÃO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, 

PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 Código Processo nº. 728480

Vistos etc.

 Indefiro o pedido à fls. 195, vez que a angularização processual já se 

aperfeiçoou (fls. 197-v).

Intime o credor para promover o andamento do feito, indicando bens 

passíveis de penhora, bem como juntando o demonstrativo atualizado do 

débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 393774 Nr: 7320-71.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 393774
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Vistos etc.

 Intime o credor na pessoa do patrono constituído para juntar aos autos o 

demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

posterior análise do pedido à fls. 233.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 410040 Nr: 5958-97.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNAN FARES & CIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT, RODRIGO BRAGA - OAB:6919-E

 Código nº 410010

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que houve a 

arrematação do imóvel penhorado (fls. 320), com a liberação dos créditos 

a favor do Leiloeiro e do exequente (fls. 387 e 388), bem como, a favor do 

Juízo da 2ª Vara do Trabalho (fls. 399).

O arrematante, à fls. 406/407; a União (fls. 592/594); e, o credor (fls. 

597/599), noticiam a existência de crédito a favor da Fazenda Nacional 

pendente de levantamento.

Outrossim, vê-se à fls. 601, que a penhora em relação ao crédito 

perseguido junto a 5ª Vara do Trabalho, já restou satisfeito.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

 Considerando o ajuizamento dos embargos à arrematação pela Fazenda 

Nacional, autos em apenso (código nº 891015), sendo que as alegadas 

irregularidades serão ali melhores esclarecidas, vez que a arrematação se 

deu pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá e, neste 

momento processual, esta Magistrada não dispõe de todos elementos para 

formação de juízo de valor, determino que a srª Gestora se abstenha de 

promover quaisquer outras restrições sobre o saldo remanescente do 

crédito vinculado a este processo.

Intime a União a informar o valor do seu crédito atualizado.

Oficie ao Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para que 

encaminhe a este Juízo cópia integral da Carta Precatória, código nº 

1184860, para subsidiar decisão sobre as alegações da União à fls. 

592/594.

 Após, ultimados os preparativos alhures, imediatamente conclusos.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 708238 Nr: 3078-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BACKES - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGUIMAR RODRIGUES DE SOUZA - ME, 

EGUIMAR RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 708238

Vistos etc.

CARLOS ALBERTO BACKES EPP, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO em face de EGUIMAR RODRIGUES 

DE SOUZA – ME e outro, também qualificados no processo.

No curso do processo o credor pugnou pela desistência do feito (fls. 99).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Em face da não localização de bens, o credor requer a extinção do 

processo, sem julgamento de mérito.

 Ex positis, homologo a desistência apresentada pela exequente, para os 

fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo 

extinta a presente ação nos termos dos artigos 485, inciso VIII e 775, do 

Código de Processo Civil. Custas processuais já recolhidas. 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, 26 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 821712 Nr: 3509-88.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS KARA JOSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR JACOB, WENDELL PEREIRA 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 821712

Vistos etc.

Defiro a suspensão do andamento do feito tão somente pelo prazo de 30 

(trinta) dias.

Decorrido o lapso suspensivo, diga o requerente, independente de 

intimação.

Não havendo manifestação, certifique e intime o credor, pessoalmente, 

para impulsionar o feito, por meio de carta com AR.

Permanecendo a inércia, certifique e voltem-me conclusos.

Intime.

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 870624 Nr: 6792-85.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO MORAES - 

OAB:4732/MT

 Código nº 870624

Vistos etc.

Considerando que a angularização processual se aperfeiçoou; 

considerando, ainda, a inexistência de questões preliminares que impeçam 

o desenvolvimento válido e regular do processo; considerando, também, 

que as questões fáticas alegadas pelas partes não encontram respaldo 

na documentação que instrui a inicial e a peça defensiva, determino que 

as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, isto no prazo 

de 05 (cinco) dias, justificando-as.

No mesmo prazo, deverão informar ao Juízo a possibilidade de acordo. 

Caso positivo deverão trazer aos autos a proposta para homologação.

Havendo decurso de prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis, 30 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 707879 Nr: 2699-55.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
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CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BAPTISTELLA, LEONÉSIO DAL PONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A, PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS 

- OAB:252.569/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 707879

Vistos etc.

Defiro o pedido de retificação do pólo ativo da lide (fls. 210/212), devendo 

constar como parte da demanda CH CAPITAL EIRELLI.

 Encaminhe os autos ao distribuidor para promover as anotações e 

alterações necessárias.

Intime a credora na pessoa do patrono constituído para promover o 

andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, bem como 

juntando o demonstrativo atualizado do débito no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 431135 Nr: 13027-49.2009.811.0003

 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: ROSEMERI RITA KOLLING FERREIRA, SERENA 

KOLLING, SIDNEY DIAS HARTMAN, SONIA MADALENA SILVA, WILMA 

SCHREIBER, THEREZA SGANZERIA DALBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ARY AGACCI NETO - 

OAB:OAB/SC 17.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676/MT, Ilza Regina Defilippi Dias - OAB:27.215 - SP, NELSON 

LUIZ NOUVEL ALESSIO - OAB:61713, VIVIANE AGUIAR - 

OAB:77634/MG

 Dessa forma, conheço dos embargos de declaração e julgo-o 

improcedente.2.0 - DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS (fls. 

639/641)Sobre a proposta de honorários formulada pelo expert, digam as 

partes, no prazo legal.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 

2.018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 702242 Nr: 10220-85.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FERREIRA VEÍCULOS - ME, 

GILBERTO FERREIRA, MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 Código nº 702242

Vistos etc.

O pleito do credor à fls. 142, já foi deferido e realizado pelo Juízo, 

conforme se vê à fls. 38.

Dessa forma, determino que o exequente promova o regular andamento do 

feito, no prazo de 10 (dez), indicando bens passíveis de penhora, sobre 

pena de extinção.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 65803 Nr: 871-15.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IGNÁCIO MAMMANA NETTO, 

MARCOS ALIPERTI MAMMANA, ESPÓLIO DE ROSA ANNA ALIPERTI 

MAMMANA, SUSAN VALERIE FAMELI MAMMANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARTINS 

GONÇALVES - OAB:46325, FERNANDO MARTINS GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 17449-A

 Código nº 65803

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que houve acordo entre 

as partes, com a homologação pelo Juízo.

À fls. 410, já houve deferimento da baixa do gravame sobre o imóvel, 

objeto da matrícula 492, do CRI de Goioerê/PR.

Dessa forma, ratifico àquele decisum e determino a expedição de ofício ao 

CRI de Goioerê/PR para baixa do registro R-31 da matrícula nº 492, 

conforme requerido à fls. 420.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 293719 Nr: 8283-55.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR RENATO NOWOTNY, MARLEIDE MOREIRA 

NOWOTNY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

 3.0 - Indefiro o pedido de expedição de ofícios a Caixa Econômica Federal 

e ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta/MT, vez 

que não cabe ao Poder Judiciário promover diligências cabíveis à parte 

interessada.Intime. CumpraRondonópolis-MT, 31 de outubro de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706467 Nr: 1182-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER FERREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 706467

Vistos etc.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO contra EDER FERREIRA RIBEIRO, 

também qualificado no processo.

 No decorrer do processo, o exequente pleiteia pela desistência da ação 

(fls. 134).

 O devedor não foi citado.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, homologo a desistência apresentada, para os fins do art. 200, 

paragrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo Extinto o processo 

nos termos do artigo 485, inciso VIII e art. 775, ambos do Código de 

Processo Civil. Custas já recolhidas. Sem verba honorária 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, 31 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 868919 Nr: 6157-07.2017.811.0003

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, ARY 

DANTAS DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIÃ FERREIRA DE OLIVEIRA, VALDERSON 

BARBOSA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHENER 

VICTORIO, ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 Código nº 868919

Ação de Oposição

 Requerente: Igreja Evangélica Assembléia de Deus

Requeridos: Miriã Ferreira de Oliveira e outros

Vistos etc.

 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE OPOSIÇÃO contra MIRIÃ FERREIRA DE OLIVEIRA 

e outros, também qualificados no processo, visando à obtenção da posse 

sobre o imóvel descrito na inicial.

A autora requereu a concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita, sendo determinado que ela comprovasse sua condição de 

hipossuficiente (fls. 244).

 À fls. 256 a requerente requer a desistência da demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

 A hipótese é de extinção do processo ante a visível falta de interesse da 

demandante em atender a determinação judicial e comando estabelecido 

pela CNGCGJ/MT.

 Devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência, a autora 

quedou-se inerte.

 Ex-positis, considerando o que determina a CNGCGJ/MT, a falta de 

preparo com o não recolhimento das custas processuais e no 

cumprimento da determinação judicial, resulta na falta de condições para o 

desenvolvimento válido e regular do feito, julgo extinto o processo com 

amparo no artigo 485, inciso IV, do CPC. Condeno a autora ao pagamento 

das custas processuais. Sem verba a honorária uma vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 744298 Nr: 4543-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTECIR LUIZ DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEMFICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JUNIOR - OAB:15193/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS LARANJEIRA - 

OAB:15.661 OAB/PR, LAÉRCIO RICARDO RICARDO MATTANA 

CAROLLO - OAB:9.443 OAB/PR

 Código Processo nº. 744298

Vistos etc.

I - Analisando os presentes autos, verifica-se que o exequente pleiteia a 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (fls. 

99).

Ocorre que, para análise do referido pedido faz-se necessária a 

instauração de incidente em autos apartados, a serem distribuídos por 

dependência, cujo procedimento está previsto nos artigos 133 a 137 do 

CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. A partir da entrada em vigor 

do Novo Código de Processo Civil, a análise do pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica depende da instauração do 

incidente previsto nos artigos 133 e seguintes do NCPC. No caso, na 

forma do disposto no art. 133 do CPC/2015, o pedido deverá ser autuado 

como incidente, com o recolhimento das custas devidas. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70070259197, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José 

Wasserstein Hekman, Julgado em 31/08/2016)

Assim, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa executada, devendo o exequente proceder da forma prevista no 

artigo 133 e seguintes do CPC.

III – Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 31 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 733397 Nr: 13407-33.2013.811.0003

 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: CORCINA REALINO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DOS SANTOS, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, CESAR DE JESUS SILVA, SUELI DE 

JESUS SILVA, ROMUALDO JOSE DA SILVA NETO, ADMICIO JESUS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA DE SOUZA BEZERRA - 

OAB:OAB/MT 20.048, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - 

OAB:22656/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA MARIA JOSÉ DOS SANTOS DA 

DECISÃO DE FL. 201, PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807914 Nr: 17318-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DANIEL RODRIGUES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE 

SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANITIELI MARINGOLO LEMOS 

SILVA - OAB:OAB /MT17362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHÃO ISSA NETO - OAB:, 

JOSÉ MARIA DA COSTA - OAB:37.468-SP

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA VISTA DA PETIÇÃO DE FL. 

256/257, COM INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 800694 Nr: 14642-64.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKOA, NILVACI ARAUJO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 720181 Nr: 1228-67.2013.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO MATTEI, HELENA MATTEI, GILMAR 

ANTONIO MATTEI, SERGIO LUIZ MATTEI, RAQUEL BECKER DE OLIVEIRA 

MATTEI, GOIACY MOURA PANIAGO, GERSON MATTEI, JAIR MATTEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DE FLS. 626, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 713305 Nr: 8416-48.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SENA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:122626-SP, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR CARTA PRECATÓRIA E 

COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 402989 Nr: 16504-51.2007.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SOARES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIESTCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:13.089-A, ADRIANA REGINA 

PIETSCH SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727/MT

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl.133/144 ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 434285 Nr: 2951-29.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ERMÍRIO GHISLENI ROSA, ELENI COPETTI 

ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, LOUISE RAINES PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA VISTA DA PETIÇÃO DO SR. PERITO DE 

FL. 489/510, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 402993 Nr: 16505-36.2007.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIESTCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:13.089-A, ADRIANA REGINA 

PIETSCH SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727/MT, VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - OAB:1578

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl.118/128 ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 734786 Nr: 14526-29.2013.811.0003

 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: YASMINE EREIO VENANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CANDIDO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15.854/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DE FLS. 181/182, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 749054 Nr: 7285-67.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES PANORAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ARRAIS DE MATOS, BRADESCO AUTO 

/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:OAB/MT8387, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DE FLS. 238/239, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797604 Nr: 13317-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DE FLS. 149/156, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 815981 Nr: 1541-23.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASFORTE SERVICOS ESSENCIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCHI - OAB:187329/SP, CELSO MARCON - OAB:OAB/SE 499-A, 

JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655, LEANDRO GARCIA - 
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OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 816021 Nr: 1565-51.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAEDIO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA VISTA DA PERÍCIA MÉDICA DE FL. 

154/157, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 723929 Nr: 4927-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA SANTANA DA SILVA LTDA ME, ANA 

SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 723929

Vistos etc.

Com amparo no artigo 921, III, do CPC/15, defiro o pedido de suspensão do 

andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, intime o exequente para 

que promova o andamento do processo no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, devendo, ainda, constar as advertências 

previstas no §2º, artigo 1º, do Provimento nº 84/2014-CGJ.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719383 Nr: 417-10.2013.811.0003

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON BISPO DOS SANTOS ME, GILSON 

BISPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 719383

Vistos etc.

É cabível a citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial 

quando os demais meios para localização da parte executada foram 

esgotados.

 Considerando que as tentativas de citação do devedor restou infrutífera e 

o requerente não logrou êxito em localizar o atual paradeiro da mesma, hei 

por bem deferir a sua citação editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC.

Deverá o edital ser publicado em jornal local de grande circulação, pelo 

menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias.

Deverá ainda, o requerente comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o cumprimento desta decisão sob pena de extinção.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 340645 Nr: 8813-88.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINEIDE ARAUJO SILVA, WALKYSON ARAUJO 

SILVA, BRENDOLHY ARAUJO SILVA, FRANCISCO JAIFRAN ARAUJO 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL PERES NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Dessa forma, indefiro o pedido de suspensão da carteira nacional de 

habilitação da devedora (fls. 557).Indefiro ainda, o pedido de expedição de 

ofício a Caixa Econômica Federal, vez que se trata de diligência cabível a 

parte interessada.2.0 – Defiro o pedido para inclusão do nome dos 

devedores no rol de inadimplentes (§ 3º, do art. 782, CPC). Expeça Sra. 

Gestora as providências necessárias para o lançamento do nome dos 

executados no cadastro dos Serviços de Proteção ao Crédito. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 727361 Nr: 8242-05.2013.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO BENITEZ BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:MT/10.100, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 412873 Nr: 8723-41.2008.811.0003

 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: LEONORA ALVES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA, IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, JOSÉ 

VILLANOVA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ALICE ARAUJO 

FORTUNATO - OAB:18711/MT, ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 708227 Nr: 3066-79.2012.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
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PARA OITIVA DE TESTEMUNHA, CONFORME DECISÃO DO JUÍZO 

DEPRACADO DE FL. 161.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 774924 Nr: 4234-14.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA ME, 

PAULO CESAR ROSSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOTEMBURGO VEÍCULOS LTDA, VOLVO DO 

BRASIL VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IOLANDA MACHADO MENDES 

LEÃO - OAB:17243 OAB/MT, MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - 

OAB:MT/5780, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO HAUER DE 

OLIVEIRA - OAB:21.295 - PR, FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - 

OAB:MT/ 14.896

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA VISTA DA PETIÇÃO DO SR. PERITO DE 

FL. 320/334, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 402992 Nr: 16486-30.2007.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO MARCIO, MARIA ELAINE FERNANDES DA 

SILVA, ELIEZIO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIESTCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:13.089-A, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl.145/156 ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755158 Nr: 10385-30.2014.811.0003

 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: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SIQUEIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR EDITAL DE FL. 80, PARA 

DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814029 Nr: 893-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W J E SILVA-ME, WILTON JUAREZ E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre as 

cartas de citação devolvidas (fl. 55/58), bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem 

manifestação intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 762500 Nr: 14713-03.2014.811.0003

 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: LEDERVIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASCEL BRASIL CORRETORA E 

AGRONEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINS LUCAS - 

OAB:307887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 402991 Nr: 16489-82.2007.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIESTCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:13.089-A, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DE JESUS CUSTÓDIO 

- OAB:3727, VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - OAB:1578

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl. 135/145).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001965-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENY RITA DE SOUSA BITTENCOURT (RÉU)

EVERALDO BITTENCOURT DOS SANTOS (RÉU)

LEKAGI MODA INTIMA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001965-77.2018.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que a 

angularização processual não se aperfeiçoou e tendo em vista o termo de 

cessão de crédito constante no Num. 15370795, defiro o pedido do Num. 

15370794. Proceda a retificação junto ao Sistema PJE, devendo constar 

no polo ativo ATIVOS S.A Securitizadora de Créditos Financeiros. Após, 

intime o autor, pessoalmente, para constituir patrono, bem como para 

promover o andamento do feito, indicando o endereço dos requeridos para 

citação, no prazo de 05 (cinco) dias. Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis - MT, 07 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003494-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FABIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURA ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003494-68.2017.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Tendo em vista 

que o embargado reconheceu a existência de erro material no cálculo que 

acompanha a exordial (Num. 11749997), determino a retificação do valor 

da causa junto ao Sistema PJE, devendo constar o importe de R$ 

27.864,42 (vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e 

quarenta e dois centavos). 2.0 - O artigo 112 do CPC estabelece que: “O 

advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na 

forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a 

fim de que este nomeie sucessor.” Extrai-se, portanto, que o ônus de 

provar que cientificou a mandante é da advogada renunciante – Dra. 

Denise Rodeguer, sendo evidente pelos documentos juntados Num. 

15951732 - Pág. 2 e Num. 15951732 - Pág. 4, que a efetiva notificação do 

embargante/devedora não ocorreu, ante a devolução dos AR’s com as 

informações de “ausente” e “mudou-se”. Assim, ante o descumprimento 

do disposto no artigo 112, do CPC, deixo de receber o pedido de renúncia 

constante no Num. 15951727, permanecendo a advogada supra, no 

patrocínio da causa. Tendo em vista que embargante/requerida pleiteou os 

benefícios da justiça Gratuita quando da apresentação dos embargos 

monitórios, intime-a, por intermédio de sua patrona constituída, via DJE, 

para comprovar sua condição de hipossuficiência com a juntada da 

declaração do Imposto de Renda e/ou comprovante de rendimento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Após, 

conclusos. Cumpra. Rondonópolis - MT, 07 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007479-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO SANTOS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007479-11.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

sustenta ter negociado com a requerida, contrato particular de 

compromisso de compra e venda de imóvel, nos termos narrados na 

inicial. Aduz que a demandada encontra-se inadimplente desde a parcela 

028/91, com vencimento em 10/06/2014. Requer a liminar de reintegração 

de posse. Por fim, pugna pela rescisão do contrato de compromisso de 

compra e venda. Juntou documentos. DECIDO. Analisando os autos, 

percebe-se que a demandante não faz jus à liminar de reintegração de 

posse, vez que entre as partes há instrumento particular de compromisso 

de compra e venda, (Id 15171819). Portanto, a posse dos demandados 

sobre o imóvel decorre de contrato formalizado em 10.09.2010, não 

restando configurado o esbulho possessório a autorizar a pretensa 

medida. Conquanto haja inadimplência em razão da ausência de 

entrega/transferência do imóvel pela demandada, a devolução do bem 

somente é possível após o julgamento de procedência da ação que 

reconheça a alegada rescisão e/ou declaração de nulidade do negócio 

jurídico. Esse é o entendimento da jurisprudência. Veja: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO 

- LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE. Se a posse 

sobre o imóvel é exercida por força de contrato particular de promessa de 

compra e venda, inexistindo prévia rescisão do contrato, inadmissível é o 

pedido de reintegração, haja vista que, enquanto o negócio jurídico 

persistir válido, não há falar em posse injusta. (TJMG, AI 

10000160951224001, 17ª Câmara Cível, Relator Luciano Pinto, julg. 

07.03.17, publ. 10.03.17)” Destarte, por este motivo, não há como 

conceder a reintegração de posse antes da sentença que reconheça ou 

que declare a rescisão e/ou nulidade do contrato e o retorno das partes 

ao status quo ante, já que, se a posse decorre da avença, não há que se 

falar em esbulho propriamente dito. Dessa forma, não se achando 

caracterizado esbulho possessório indefiro a medida liminar pleiteada, vez 

que o feito obedece a rito processual próprio, cujas normas elencadas no 

CPC não podem ser ignoradas para se beneficiar o vendedor do imóvel, 

ainda que o comprador não tenha cumprido a obrigação na forma 

pactuada. No tocante a designação de audiência de conciliação, 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, 07 de novembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009286-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE JOSE NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1092860-66.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Deixo de determinar a restrição judicial do veículo (Placa 

OBH9134) objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme 

determina o §9º, art. 2º, da Lei nº 13.043/14, vez que o referido bem 

encontra-se em nome de terceiro estranho a lide, conforme se demonstra 

no extrato em anexo. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão 

do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o 

pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004 

. IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedora fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que a 

devedora tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do Novel CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 
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para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 

07 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005434-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRYEL JOSE ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005434-05.2016.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 – Determino o 

levantamento do valor depositado no importe de R$ 266,47 (duzentos e 

sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos) e seus acréscimos em 

favor da credora em conta bancária a ser indicada no prazo de 05 (cinco) 

dias, observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ e 

68/2018-CNJ. 2.0 - A credora comparece aos autos e requer a intimação 

do executado para que indique quais e onde estão os bens sujeitos à 

penhora. No entanto, o artigo 829, §2º do Código de Processo Civil, 

disciplina que: “A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente”. In casu, com a redação do 

artigo acima descrito do CPC/2015, cabe a parte credora indicar, de forma 

certa e determinada, os bens que se irá perseguir e não mais ao 

executado, como disciplinava o artigo 652, §3º do CPC/1973. Nunca é 

demais rememorar que a execução desenvolve-se pelo interesse da 

exequente. Assim, indefiro o pleito formulado pela exequente no Num. 

15008765, devendo esta indicar os bens passíveis de penhora, bem como 

juntar o demonstrativo de débito atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 07 de novembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007578-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO LEANDRO MUNCHEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007578-78.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. No entanto, em consulta ao Sistema Infojud (declaração do 

imposto de renda), é possível verificar que o requerente possui renda 

capaz e suficiente a suportar o pagamento das despesas. Assim, 

considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de 

ausência de condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, 

vez que não comprovada a hipossuficiência. Intime o autor para recolher 

as custas e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme dispõe o art. 290 do CPC. Cumprida a determinação acima, 

voltem-me conclusos. Intime. Rondonópolis - MT, 07 de novembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007478-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SILVA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007478-26.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco J. Safra S.A Requerido: Manoel Silva Lima Vistos etc. 

BANCO J. SAFRA S.A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de MANOEL SILVA LIMA, 

também qualificado no processo. No curso do processo as partes 

entabularam acordo e requerem sua homologação e a consequente 

extinção do feito (Num. 15914293). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes 

põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento da avença 

comportará a execução da sentença homologatória, nos termos do artigo 

515, II, do CPC. Em razão do acordo constante aos autos, deixo de 

apreciar os embargos de declaração opostos pelo autor, ante sua perda 

de objeto. 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. Custas processuais já recolhidas. Honorários 

advocatícios na forma pactuada. Proceda a baixa da restrição existente 

nos autos, junto ao Sistema Renajud (placa PVV3897). Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 07 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003309-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO BENTO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003309-30.2017.8.11.0003. Ação de Cumprimento de 

Sentença Exequente: Erasmo Bento Ribeiro Executada: Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais Vistos etc. ERASMO BENTO RIBEIRO, qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada no 

processo. No prazo para cumprir a obrigação, a executada efetuou o 

pagamento do valor da condenação (Id. 14694178). O exequente 

concordou com a quantia depositada e pugnou por seu levantamento (Id. 

14719905). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante a satisfação da obrigação. Expeça 

Alvará para levantamento do quantum de R$ 3.919,63 (três mil, 

novecentos e dezenove reais e sessenta e três centavos) e seus 

acréscimos em favor do exequente na conta bancária indicada no Num. 

14719905 - Pág. 2, observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ 

e 66/2018-CNJ. Remeta os autos a contadoria judicial para apuração do 

valor das custas processuais conforme condenação imposta na r. 

sentença, intimando a executada para pagamento em 05 (cinco) dias. 

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, deverá a Sra. Gestora 

encaminhar o feito ao departamento competente para as providências 

cabíveis. Após, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 07 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008969-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES CERRADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008969-68.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda Requerida: 

Transportes Cerrado Ltda Me Vistos etc. BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de TRANSPORTES 

CERRADO LTDA ME, também qualificada no processo. O requerente 

pugnou pela extinção do feito, tendo em vista que a ré liquidou o débito 

extrajudicialmente (Num. 16269035). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando da 

anuência da parte contrária, vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência apresentada pelo 

requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas processuais já recolhidas. 

Deixo de condenar o demandante ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que não houve citação da parte contrária. Deixo de 

determinar a baixa da restrição judicial, vez que sequer houve o 

deferimento do pedido liminar. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal, encaminhe ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 07 de novembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008698-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRIONS REFRIGERACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008698-59.2018.8.11.0003. Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Leandro Santana da Silva Executada: Carrions 

Refrigeração Ltda Me Vistos etc. LEANDRO SANTANA DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de CARRIONS REFRIGERAÇÃO LTDA 

ME, também qualificada no processo. O credor pugnou pela extinção do 

feito (Num. 15846280). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando da 

anuência da parte contrária, tendo em vista que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência 

apresentada pelo exequente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos dos 

artigos 485, inciso VIII e 775, do Código de Processo Civil. Isento de custas 

face o benefício da Justiça Gratuita que ora defiro. Deixo de condenar o 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios uma vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. 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, 07 de novembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003937-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004962-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que em cumprimento ao mandado retro diligenciei ao endereço 

constante do mandado e ali estando não foi possível proceder a CITAÇÃO 

de MARCELA FERREIRA DA SILVA, estando o imóvel fechado por ocasião 

das diligências, sendo informado pela pelo vizinho da frente que a 

intimanda mudou do local há cerca de cinco anos. Diante do exposto 

devolvo o presente mandado no aguardo de novas determinações. /MT, 3 

de outubro de 2018. NELSON RICARDO KLEIM Oficial de Justiça SEDE DO 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005467-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JEFFERSON BRUNO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHERLLA AMORIM OLIVEIRA OAB - MS15765 (ADVOGADO(A))

NEY DE AMORIM PANIAGO OAB - MS11793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (REQUERIDO)

SALOMAO HENGLER DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

JOSE RAIMUNDO TRASNPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

LEANDRO CASTRO E SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS SOUZA SANTOS OAB - SP138259 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar as 

contestações e documentos juntados, bem como se manifeste sobre ao 

decurso de prazo de citação do requerido Leandro, sem manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006829-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA LEAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIGTHON MORBECK SANTOS OLIVEIRA OAB - MT20945/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001334-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em cumprimento ao r. 

mandado, diligenciei até o endereço descrito, onde não foi possível citar e 

intimar TIM CELULAR S.A., por ser informado na administração do Rondon 

Plaza Shopping, pela Sra. Giovana Barco dos Santos, que a requerida não 
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exerce mais suas atividades naquele edifício e não soube informar seu 

atual endereço. Dessa forma, devolvo o mandado para os devidos fins. 

RONDONÓPOLIS/MT, 21 de agosto de 2018. MATIAS ROCHA Oficial de 

Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, 

JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008554-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FRANCISCO REIS FONSECA OAB - SP141732 

(ADVOGADO(A))

DENIS PEDRO CARVALHO OAB - SP338383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (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-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1004067-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI OAB - GO18064 (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY OAB - GO18799 (ADVOGADO(A))

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO(A))

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA (RÉU)

ELETRICA SERPAL LTDA (RÉU)

BRF S.A. (RÉU)

Conde (RÉU)

BIPTEL SEGURANCA LTDA (RÉU)

JAQUELINE LOUREIRO DO PRADO - EPP (RÉU)

BUNGE ALIMENTOS S/A (RÉU)

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (RÉU)

CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

HETROS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (RÉU)

AGS COMERCIO DE PNEUS LTDA (RÉU)

ASR PNEUS LTDA (RÉU)

BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

SENA RONDONOPOLIS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD (RÉU)

FRUTIVINI COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA (RÉU)

IRMAOS HARADA LTDA (RÉU)

DOALDO AUTOMECANICA LTDA - EPP (RÉU)

BANCO TRIANGULO S/A (RÉU)

VIP COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA (RÉU)

QUIMICA AMPARO LTDA (RÉU)

NILSON DONIZETE BEATO (RÉU)

PAULO ROBERTO LOPES (RÉU)

IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (RÉU)

KENTISA COMERCIO DE VERDURAS E LEGUMES LTDA (RÉU)

LAC MIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP (RÉU)

RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA - EPP 

(RÉU)

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONI CEZAR CLARO OAB - MT0020186A (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - SP130124 

(ADVOGADO(A))

ALONSO SANTOS ALVARES OAB - SP246387 (ADVOGADO(A))

MARA CLAUDIA DIB DE LIMA OAB - PR29584 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O 

(ADVOGADO(A))

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO(A))

SERGIO GONZAGA JAIME FILHO OAB - GO12760 (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO(A))

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO(A))

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT0013535A (ADVOGADO(A))

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ROBERTO RECH OAB - PR14393 (ADVOGADO(A))

FLAVIO MISUMI WATANABE OAB - SP187243 (ADVOGADO(A))

FERNANDO JORGE SILVA OAB - GO27313 (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

THIAGO CHIAVEGATTO IADEROZA OAB - SP183965 (ADVOGADO(A))

SILVANIO COVAS OAB - SP84174 (ADVOGADO(A))

HELDA COSTA PIRES CORTES OAB - GO21776 (ADVOGADO(A))

MIGUEL CORRAL JUNIOR OAB - SP275198 (ADVOGADO(A))

OSMAR SCHNEIDER OAB - MT2152/B (ADVOGADO(A))

FABIO DE SOUZA OAB - SP200186 (ADVOGADO(A))

SANDRO RICARDO LENZI OAB - SP106331 (ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE DE ALMEIDA COVAS OAB - SP168845 (ADVOGADO(A))

ELIS ABILIO COVA OAB - SP310091 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

PROCURADOR CHEFE DA DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA 

FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADOR DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA PARA, NO PRAZO DE 48H(QUARENTA E 

OITO HORAS), PROCEDER AO CUMPRIMENTO DOS ITENS A, B, C, D, E, F, 

G MINUCIOSAMENTE DESCRITOS NA PETIÇÃO DA ADMINISTRADORA 

JUDICIAL PROTOCOLADA NO DIA 09/10/2018, ID. 15843452, SOB AS 

PENALIDADES LEGAIS.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1004067-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI OAB - GO18064 (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY OAB - GO18799 (ADVOGADO(A))

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO(A))

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA (RÉU)

ELETRICA SERPAL LTDA (RÉU)

BRF S.A. (RÉU)

Conde (RÉU)

BIPTEL SEGURANCA LTDA (RÉU)

JAQUELINE LOUREIRO DO PRADO - EPP (RÉU)

BUNGE ALIMENTOS S/A (RÉU)
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NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (RÉU)

CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

HETROS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (RÉU)

AGS COMERCIO DE PNEUS LTDA (RÉU)

ASR PNEUS LTDA (RÉU)

BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

SENA RONDONOPOLIS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD (RÉU)

FRUTIVINI COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA (RÉU)

IRMAOS HARADA LTDA (RÉU)

DOALDO AUTOMECANICA LTDA - EPP (RÉU)

BANCO TRIANGULO S/A (RÉU)

VIP COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA (RÉU)

QUIMICA AMPARO LTDA (RÉU)

NILSON DONIZETE BEATO (RÉU)

PAULO ROBERTO LOPES (RÉU)

IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (RÉU)

KENTISA COMERCIO DE VERDURAS E LEGUMES LTDA (RÉU)

LAC MIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP (RÉU)

RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA - EPP 

(RÉU)

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONI CEZAR CLARO OAB - MT0020186A (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - SP130124 

(ADVOGADO(A))

ALONSO SANTOS ALVARES OAB - SP246387 (ADVOGADO(A))

MARA CLAUDIA DIB DE LIMA OAB - PR29584 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O 

(ADVOGADO(A))

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO(A))

SERGIO GONZAGA JAIME FILHO OAB - GO12760 (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO(A))

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO(A))

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT0013535A (ADVOGADO(A))

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ROBERTO RECH OAB - PR14393 (ADVOGADO(A))

FLAVIO MISUMI WATANABE OAB - SP187243 (ADVOGADO(A))

FERNANDO JORGE SILVA OAB - GO27313 (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

THIAGO CHIAVEGATTO IADEROZA OAB - SP183965 (ADVOGADO(A))

SILVANIO COVAS OAB - SP84174 (ADVOGADO(A))

HELDA COSTA PIRES CORTES OAB - GO21776 (ADVOGADO(A))

MIGUEL CORRAL JUNIOR OAB - SP275198 (ADVOGADO(A))

OSMAR SCHNEIDER OAB - MT2152/B (ADVOGADO(A))

FABIO DE SOUZA OAB - SP200186 (ADVOGADO(A))

SANDRO RICARDO LENZI OAB - SP106331 (ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE DE ALMEIDA COVAS OAB - SP168845 (ADVOGADO(A))

ELIS ABILIO COVA OAB - SP310091 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

PROCURADOR CHEFE DA DÍVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA 

FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADOR DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL NA PESSOA DE SEU 

REPRESENTANTE LEGAL DR. BRUNO OLIVEIRA CASTRO, OAB-MT 9237 

PARA, NO PRAZO LEGAL, INFORMAR O ENDEREÇO NO QUAL POSSA 

SER ENCONTRADO A PESSOA DE ROSANE BALKE, COM O FITO DO 

CUMPRIMENTO DO REQUERIDO NO ÍTEM "H" DA MANIFESTAÇÃO 

PROTOCOLADA NO DIA 09/10/2018, ID. 15843452.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007311-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUROSINA DA CONCEICAO LIMA SOARES OAB - MT19173/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO(A))

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007311-09.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MARTINS EXECUTADO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos e examinados. Cuida-se de petição 

inicial de Liquidação de Sentença proposta por MARIA DO ROSARIO DE 

FATIMA MARTINS em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente 

caso, a parte autora requer a liquidação de sentença em face da empresa 

Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, proferida no Estado do 

Acre e alcançando todos os consumidores brasileiros que se sentem 

prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, para que os consumidores 

possam recuperar os valores que aplicaram no negócio (valor investido, 

com o abatimento de qualquer valor percebido a título de lucro), é 

necessário que cada um promova a liquidação da sentença proferida, 

comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, a presente liquidação 

de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a sentença condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 

requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”. Assim, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da sentença 

atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Registro 

ainda que, de acordo com o Ofício Circular nº 04/2016 de 14/03/2016, 

encaminhado pela Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os 

magistrados do Estado, o Núcleo ainda apresenta necessidade de 

adaptação das rotinas de trabalho das unidades judiciárias e dos 

gabinetes, tendo apresentado várias proposições e solicitações que ainda 

estão em tramitação. Esclareço que, consta dos termos do PROVIMENTO 

N. 9/2016-CM que “a Central de Conciliação e Mediação da Capital e os 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) das 

demais comarcas do Estado de Mato Grosso não possuem estrutura física 

e de pessoal suficiente para atender a toda essa nova demanda”. E, 

embora referido provimento autorize que, não havendo conciliador 

disponível, poderá o próprio magistrado realizar a audiência e reagendar 

outra data para a realização do ato, caso o tempo seja insuficiente, 

obedecendo o limite temporal de 02 (dois) meses (art. 1º, III), é 
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incontestável que, diante da situação apresentada, inegavelmente a 

realização da mediação neste momento só causaria entraves ao 

andamento processual e prejuízos às partes. Por fim, assento que 

existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes 

pela audiência de conciliação, está poderá ser designada a qualquer 

momento, nada impedindo a sua realização durante o processamento do 

feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus advogados, 

conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem sobre o 

requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004254-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M.C.C. TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAFRO TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal se manifestar 

sobre a contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004258-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AXA CORPORATE SOLUTION SEGUROS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal manifestar 

sobre o pedido de parcelamento da divida e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006447-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL DOS SANTOS SAMOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYSE DAYANE ROCHA NUNES OAB - MT17292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico e dou fé que não foi possível PROCEDER À CITAÇÃO DE JOSE 

PEREIRA DE OLIVEIRA, haja vista ter comparecido ao endereço indicado 

no r. mandado, onde, contudo, em todas as diligências, verifiquei que o 

referido imóvel encontrava-se fechado, aparentemente sem ninguém 

naquele local, vez que foram realizados diversos chamados, porém sem 

retorno. Portanto, devolvo o r. mandado e aguardo novas determinações. 

Rondonópolis/MT, 8 de outubro de 2018. JOACYR SILVA DA COSTA 

Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1008048-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EURIPEDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO(A))

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1008048-12.2018.8.11.0003 REQUERENTE: ANTONIO 

EURIPEDES DE SOUZA Advogados do(a) REQUERENTE: STEYCE RIBAS 

NOGUEIRA DA SILVA - MT0020752A, MARCO AURELIO ROMANO 

FERREIRA - MT0019831A, JOSÉ ANTONIO ROMANO FERREIRA - 

MT0014012A REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW 

MERRILL DESPACHO Vistos e examinados. Primeiramente, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Cuida-se de petição inicial de 

Liquidação de Sentença proposta em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA. No presente caso, a parte autora requer a liquidação de sentença 

em face da empresa Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, 

proferida no Estado do Acre e alcançando todos os consumidores 

brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, 

para que os consumidores possam recuperar os valores que aplicaram no 

negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer valor percebido a 

título de lucro), é necessário que cada um promova a liquidação da 

sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, 

a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, 

do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a 

sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo 

procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato 

novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da 

sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante 

das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao 

caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicitados pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524, §§4º e 5º, do 

CPC/2015. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005109-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TELEVISAO RONDON LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 
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Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que em cumprimento ao mandado retro diligenciei ao endereço 

constante do mandado não localizei a empresa RIBEIRO VILARINHO DA 

SILVA & CIA LTDA ME, estando o imóvel fechado e desocupado, 

declarando o funcionário da empresa vizinha (Novo Tempo Eletrônica) 

desconhece o paradeiro da empresa. Diante do exposto devolvo o 

presente no aguardo de novas determinações. Rondonópolis/MT, 3 de 

outubro de 2018. NELSON RICARDO KLEIM Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005821-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALCLEIDE PEREIRA BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATTITUDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT0011972A-O (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: 1003688-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA DE LIMA (AUTOR(A))

TATIANE SOUZA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(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: 1007399-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKSON RODRIGUES PARREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS SANTOS CRUZ OAB - AC4511 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO(A))

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007399-47.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): FRANKSON RODRIGUES PARREIRA DA SILVA RÉU: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A 1007399-47.2018.8.11.0003 AUTOR(A): 

FRANKSON RODRIGUES PARREIRA DA SILVA Advogado do(a) 

AUTOR(A): GILBERTO DOS SANTOS CRUZ - AC4511 RÉU: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A DESPACHO Vistos e examinados. No presente caso, a 

parte autora requer o ressarcimento dos valores que foram investidos em 

face da empresa Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, 

proferida no Estado do Acre e alcançando todos os consumidores 

brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, 

para que os consumidores possam recuperar os valores que aplicaram no 

negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer valor percebido a 

título de lucro), é necessário que cada um promova a liquidação da 

sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, 

recebo a ação como liquidação de sentença, devendo seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) II - Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a 

liquidação da sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito 

comum. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da 

dispensa da realização da mediação neste momento processual encontra 

guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao 

juiz o poder de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção 

dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o 

Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a 

flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, 

pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às 

especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do 

processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na 

pessoa dos seus advogados, para manifestarem sobre o requerimento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005905-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BAHIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que em cumprimento ao mandado retro diligenciei ao endereço 

indicado, todavia não logrei êxito em localizar o veículo a ser apreendido, 

pois no local, que se encontra vazio, existia uma garagem de venda de 

veículos (Marcão Veículos), que segundo informações de vizinhos 

encerrou as atividades já há um certo tempo, e que seu representante 

legal pode ser localizado na Rua Arnaldo Estevão, n. 2483, Jd. Guanabara. 

Ato continuo diligenciei ao referido endereço, contudo, não localizei o 

veículo descrito no mandado, restando, portanto, impossibilitada a 

realização da busca e apreensão e consequentemente a citação do 

requerido MANOEL BAHIA DA SILVA. É o que me cumpre certificar. /MT, 

26 de setembro de 2018. JOSEVAN MOREIRA MESQUITA Oficial de Justiça 

SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009788-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HM SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009543-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

METALFORCE MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

SIDERURGICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ZOTTI OAB - SP379868 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA RRA SENEPOL LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 344 de 509



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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 722626 Nr: 3635-46.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAFAIETE GOMES PINTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA GAROFALO SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 

OLIVEIRA - OAB:7.206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução de correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua 

finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 810987 Nr: 18224-72.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER ROBSON GIBIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução de correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua 

finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 732466 Nr: 12674-67.2013.811.0003

 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: ODESVALDO ELOI PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FRANCISCO PIMENTEL, FRANCELEIDE 

REGIS DE ASSIS, VILMAR FRANCISCO PIMENTEL COMERCIO - ME, 

MARILEIDE REGIS FERNANDES COMERCIO- ME, FRANCELEIDE REGIS DE 

ASSIS COMERCIO EPP, VILMA FRANCISCA PIMENTEL COMERCIO EPP- 

EPP, ZILDA FRANCISCO COMERCIO EPP, R S G F DE ASSIS ME, J&L 

TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FATIMA RAMOS - 

OAB:6938/MT, JOSE ANTONIO DE MELO - OAB:8.604/MT, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT, Francisco Eduardo Regis de Assis - OAB:7.523-PB, 

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB:16052/MT, ROSALVO DOS 

SANTOS SALES - OAB:15986-MT, WILSON LOPES - OAB:7396-B

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar contrarrazões 

aos embargos de declaração de fls. 1052/1063.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (trinta) DIAS

AUTOS N.º 5439-49.2013.811.0003 CI 724450

 ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 PARTE EXEQUENTE: SOLANGE FEITOSA DE SOUZA

 PARTE EXECUTADOS: FABRICIO TAVARES DE PAULA, RG: 13475401 

SSP/MT, brasileiro, motorista e ALFREDO DE OLIVEIRA SILVA, CPF: 

537.413.401-97, RG: 824.225 SSP/MT, brasileiro, solteiro, autônomo.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/04/2013

 VALOR DA CAUSA: R$ 230.122,57

 FINALIDADE: CITAÇÃO DOS EXECUTADOS, acima qualificados, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo 15 (quinze) dias cumprir voluntariamente a 

obrigação, no valor da importância de R$ 230.122,57 (duzentos e trinta mil, 

cento e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), sob pena de 

incidência da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios 

fixados em 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523 e seguintes do 

NCPC (antigo 475-I do CPC).

 RESUMO DA INICIAL: Os requeridos foram condenados solidariamente, 

por sentença transita em julgada, a indenizarem a autora pelos danos 

materiais, estéticos, morais e ao pagamento de pensão mensal à autora no 

valor de 01 (um) salário mínimo, até que a mesma completar 72 anos de 

idade.

DESPACHO: "Vistos e examinados. Defiro o pedido de conversão da ação 

em cumprimento de sentença, haja vista que a condenação já transitou em 

julgado, conforme certidão de trânsito. Ademais, o requerimento de 

cumprimento de sentença está devidamente instruído com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito nos exatos termos do artigo 524 do 

CPC. Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos 

autos e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no 

art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se o devedor, 

para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no artigo 523 do CPC. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º). Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, 

não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, a secretaria 

deverá certificar o ocorrido nos autos e intimar o exequente para, 

requerer o que entender de direito no prazo legal. Para eventuais 

impugnações, o devedor deverá observar o prazo do artigo 525 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo".

ADVERTENCIAS: a) Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo 

assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, 

de honorários de advogado de dez por cento (art. 523, §1º), b) não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; 

não havendo indicação de bens a serem penhorados, c) Para eventuais 

impugnações, o devedor deverá observar o prazo do artigo 525 do CPC. 

Eu, Sônia Maria Barros Duarte, analista judiciária que digitei. Rondonópolis 

- MT, 7 de novembro de 2018. Thais Muti de Oliveira - Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ.

 

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 902519 Nr: 6142-04.2018.811.0003

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BERL, AWFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDOG, LSFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):CLAUDINEI DE OLIVEIRA GOMES e LEICIANE 

SOUZA FONTOURA DA SILVA

Resumo da Incial:O requerente ajuizou a presente Ação de Destituição de 

Poder Familiar c/c Adoção em desfavor dos requeridos, pois possui a 

guarda da menor desde os 11 meses de vida, quando foi entregue pela 

genitora conforme declaração, por não ter condições de criar a filha. O 

genitor jamis teve vontato com a menor, que apenas registrou a criança. 

Assim, a requerente deseja adotar a menor, para regularizar a situação e 

ampará-la em todos os termos.

Decisão/Despacho:Visto.Para regularizar a situação fática, DEFIRO a 

guarda provisória da criança ANAI W. F. OLIVEIRA em favor de BRUNA 

EDUARDA RODRIGUES LIMA. Expeça-se TERMO DE GUARDA constando 

para FINS DE ADOÇÃO (isto facilita eventual apresentação em alguns 

órgãos). CITEM-SE os pais biológicos/requeridos, por edital porque não se 

sabe o paradeiro atual. Decorrido o prazo para resposta, com ou sem ela, 
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certifique-se.PROMOVA-SE o estudo psicossocial da requerente, seus 

pais e a criança adotanda. Considerando a qualificação profissional da 

agente da infância ROSENI ALVES DOS SANTOS, Assistente social, bem 

como do agente da infância, THALES CAJANGO, psicólogo, designo a 

ambos para que possam promover a visita/entrevista e relatórios.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 416372 Nr: 12036-10.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DIAS IORA - 

OAB:20073/E, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 INTIMAÇÃO do advogado da parte executada para que, no prazo de 10 

(dez) dias, informe se concorda com os valores apresentados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 405087 Nr: 812-75.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ANTONIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGS COM. DE ART. ANIMAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIA PONTES DA SILVA DE 

PAULA - OAB:MT/8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: augusto lopes - 

OAB:223057/SP

 Em razão da Carta Precatória juntada às fls. 129/132 com diligência 

negativa, procedo a INTIMAÇÃO do Exequente para manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001514-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. F. S. (REQUERENTE)

A. R. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT0016257A (ADVOGADO(A))

ROSENILDA ROSA DA SILVA OAB - 022.969.101-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001514-52.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Oficie-se à 

Empresa Pedro de Oliveira – Construtora, declinada na inicial, para que 

informe ao juízo quanto à existência de numerário em favor do de cujus, 

no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Após, venham-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de novembro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006198-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE LEAL RIBEIRO (REQUERENTE)

CLAUDIA LEAL RIBEIRO (REQUERENTE)

LIGIA LEAL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO RIBEIRO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1006198-20.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos com a finalidade de 

promover a intimação do patrono da inventariante para que cumpra na 

íntegra a decisão ID 15034152, notadamente o seu item 4, e apresente, no 

prazo de 20 (vinte) dias, 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, sob pena de arquivamento. Rondonópolis, 7 de novembro de 

2018 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS NETO Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001993-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. J. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

CERTIFICO que, em cumprimento ao r/ mandado, em diligência até a Rua 

Geraldo Magela Henrique, onde não foi possível intimar Roberto Severo da 

Silva, devido não o ter encontrado por ocasião da realização da diligência, 

uma vez que o endereço estar incompleto, não tendo localizado imóvel lote 

A, casa 5, na referida Rua. Infrutíferas as tentativas de completar ligação 

para o número de telefone indicado. RONDONÓPOLIS/MT, 2 de setembro 

de 2018. JOAO BATISTA REIS DOS SANTOS Oficial de Justiça SEDE DO 

1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001994-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE SOUZA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS HENRIQUE FARIAS BRITO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

GABRIELLA FARIAS BRITO (HERDEIRO)

VINICIUS HENRIQUE FARIAS BRITO (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001994-64.2017.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a) para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para firmar termo de primeiras declarações, em cinco dias. 

Bem como, citar herdeiros para manifestar acerca das primeiras 

declarações. Rondonópolis/MT27 de julho de 2018 LUCILEILA CARDOSO 

Gestor(a) Judiciário(a) t

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003328-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. C. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do Executado, por intermédio do patrono constituído para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida atualizada no importe de R$ 

3.751,00 (três mil setecentos e cinquenta e um reais), sob pena de ser-lhe 

decretada a prisão civil, vez que, embora intimado a pagar os alimentos, 

não vem cumprindo de forma escorreita com sua obrigação.
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006841-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. M. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. L. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILAINE DE ALMEIDA LIMA OAB - 037.557.041-10 (REPRESENTANTE)

 

Processo n.º 1006841-12.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Da literalidade do 

art. 252, caput, do CPC, pode-se inferir que para que se proceda com a 

citação por hora certa mister se faz a suspeita de ocultação do requerido, 

senão vejamos: “Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça 

houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o 

encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.” 

(grifamos) 2. Assim, analisando a certidão do oficial de justiça de ID: 

10746401, não se verifica, a priori, que houve suspeita de ocultação por 

parte do demandado, pelo que indefiro o pleito de ID: 10969903, de citação 

por hora certa. 3. Intime-se a parte demandante para que requeira o que 

de direito, no prazo legal. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1009590-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. S. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1009590-02.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que decorreu o prazo de 02 

(dois) meses de suspensão, sem que, ao seu final, houvesse a parte 

autora se manifestado, de modo impulsiono os autos com a finalidade de 

promover a intimação do patrono da parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

requerer o que de direito. Rondonópolis, 7 de novembro de 2018 ANTONIO 

PEREIRA DOS SANTOS NETO Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006194-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOLINA MARIANA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DOS SANTOS SIMAO OAB - MT24694/O (ADVOGADO(A))

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO(A))

BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO OAB - MT24935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL MARCOLINO DE LIMA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1006194-80.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos com a finalidade de 

promover a intimação da inventariante, por meio dos seus patronos 

constituídos, para que cumpra integralmente a decisão ID 15677046, 

notadamente o seu item 4, e apresente, em 20 (vinte) dias, 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. Rondonópolis, 7 de 

novembro de 2018 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS NETO Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004095-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. G. G. D. S. (RÉU)

A. G. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal da intimação da requerida (ID 

13836105), sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação. Outrossim, nos termos da legislação vigente e Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, 

através do(a) patrono(a), para dar andamento ao processo, manifestando 

sobre o resultado do exame de DNA (ID 13836221), em cinco dias. 

RONDONÓPOLIS, 7 de novembro de 2018. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003480-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SOUTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL RODRIGUES GONCALVES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003480-50.2018.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a), para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para firmar termo de primeiras declarações, em cinco dias. 

Bem como, impulsiono para que seja intimada a PGE pra manifestar no 

prazo legal. Rondonópolis/MT, 7 de novembro de 2018 LUCILEILA 

CARDOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004009-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. V. S. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1004009-69.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos com a finalidade de 

promover a intimação da inventariante, por meio dos seu patrono 

constituído, para cumprir integralmente a decisão ID 15707289, 

notadamente o seu item 4, e apresentar, em 20 (vinte) dias, 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. Rondonópolis, 7 de 

novembro de 2018 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS NETO Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010173-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. B. (RÉU)

 

Processo n.º 1010173-84.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos o 

número do CPF do executado, eis que necessário à penhora on line e à 

realização dos demais pedidos formulados pela parte credora. 2. Após, 

venham-me imediatamente conclusos. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 
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DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008604-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALZIZA RODRIGUES SCHEFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAINE NAHANE MIRANDA OAB - MT18122/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1008604-14.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos com a finalidade de 

promover a intimação da inventariante, por meio do seu do patrono 

constituído, para que cumpra integralmente a decisão ID 15981270, 

notadamente o seu item 4, e apresente, no prazo de 20 (vinte) dias, 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. 

Rondonópolis, 7 de novembro de 2018 ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 

NETO Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003881-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER LARISSA ZANELLA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE TIAGO DE ALMEIDA LUZ FILHO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JANAÍNA VENESSA LUZ (HERDEIRO)

DIRCE MARIA ZANELLA (HERDEIRO)

GEAN GILLIARDE LUZ (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003881-83.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a 

inventariante, através do(a) patrono(a), para dar andamento ao processo, 

manifestando sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça (ID 

16393254), em cinco dias. Rondonópolis/MT, 7 de novembro de 2018. 

JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004922-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEMIRO MACHADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - 568.184.081-68 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPELIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 

1004922-85.2017.8.11.0003 Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 da CNGC, impulsiono o presente 

feito para que seja intimada a parte autora para manifestar sobre a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Rondonópolis/MT, 7 de 

novembro de 2018 JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003505-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. B. (REQUERENTE)

C. C. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ASSIS ANCHIETA OAB - MT3.846 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. B. D. S. (REQUERIDO)

J. C. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPELIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 

1003505-97.2017.8.11.0003 Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 da CNGC, impulsiono o presente 

feito para que seja intimada a parte autora, por intermédio do patrono, para 

manifestar sobre a contestação e documentos, bem assim da certidão 

negativa de ID 10704768, no prazo de 15 (quinze) dias. Rondonópolis/MT, 

7 de novembro de 2018 JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011152-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER MELECHCO CARVALHO (REQUERENTE)

A. J. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA PEREIRA CARVALHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO CASTRO (HERDEIRO)

WALTER MELECHCO CARVALHO JUNIOR (HERDEIRO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1011152-12.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando o 

disposto no art. 665, do CPC, abra-se vista ao Ministério Público para que, 

no prazo legal, se manifeste quanto ao processamento do feito na forma 

de arrolamento comum, haja vista a existência de interesse de incapazes. 

2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 

de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 438620 Nr: 7287-76.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LS, ALSJ, HS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, JÉSSIKA LOPES BORGES - OAB:OAB/MT 17409

 Processo n.º 7287-86.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Ab initio, intimem-se os exequentes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem sobre a petição de fls. 554/556 e documentos de fls. 

557/572.

2. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público para que, no 

prazo legal, exare a sua cota.

 3. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos.

 4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 405267 Nr: 1003-23.2008.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSPGDA, GDGDA, ALG, GPDDM, PGGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADPPGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT, 

CRISTIANE PAIM ARRUDA TREVISAN - OAB:OAB/MT4475, EMERSON 

SPIGOSSO - OAB:MT/5.821-B, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, 
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MAX PAULO DE SOUZA E SILVA - OAB:13.965/MT, WAGNER BATISTA 

GOMES NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1003-23.2008.8.11.0003

Vistos etc.

1. Considerando o substabelecimento sem reservas de fl. 692 e no intuito 

de afastar eventual alegação de nulidade por cerceamento de defesa, 

defiro o pleito de fl. 695, anverso, devendo a Sr.ª gestora observar, 

doravante, que as futuras intimações deverão ser realizadas em nome do 

causídico signatário da petição de fl. 695.

2. Sem prejuízo da determinação supra, considerando que o feito já se 

arrasta há mais de 10 (dez anos) e que, inclusive, foi incluído na Meta 2, 

do CNJ, intime-se o inventariante para que, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, cumpra a decisão de fl. 686, no sentido de retificar as primeiras 

declarações, trazendo aos autos o rol atualizado dos bens do espólio e os 

documentos que comprovem a sua propriedade, além de todas as dívidas 

comprovadamente deixadas pelo de cujus, tal como já determinado na 

decisão de fls. 674/675, anverso e verso, sob pena de remoção, nos 

termos do art. 622, inciso II, do Código de Ritos.

3. Após, havendo manifestação ou não da inventariante, venham-me os 

autos conclusos.

 4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 446327 Nr: 1509-91.2011.811.0003

 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: MIAP, DAAP, JFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisla Estela Miranda Porto - 

OAB:MT0022325O, JOAO RICARDO FILIPAK - OAB:11551/O, JOÃO 

RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA 

ALVES - OAB:OAB/MT 19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 Processo n.º 1509-91.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Conforme se vê às fls. 92/100, a parte autora interpôs agravo de 

instrumento em face da decisão de fls. 79/80, anverso e verso.

2. Contudo, é de ressaltar que o recurso de agravo de instrumento deve 

ser protocolado diretamente no Tribunal de Justiça. Assim, não obstante 

tal recurso ter sido juntado de forma equivocada aos autos, tem-se que 

não cabe a este juízo realizar o trabalho que deveria ter sido engendrado 

pela parte interessada junto à superior instância, já que em relação a 

processos físicos, desde 2015, não há mais serviço de Protocolo 

Unificado nas comarcas do Estado.

 3. Portanto, indefiro o pleito de fl. 258, já que não é incumbência deste 

juízo providenciar a remessa de recurso de agravo de instrumento ao e. 

Tribunal de Justiça, pelo que determino o seu desentranhamento dos 

autos.

4. No mais, ante o teor da certidão de fl. 254, caracterizada a preclusão da 

decisão de fls. 79/80, anverso e verso, em não havendo pendências, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

5. Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 429858 Nr: 11876-48.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIAP, DAAP, JFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 Processo n.º 2009/1408

Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fl. 111, pelo que determino a remessa dos 

autos à contadoria do juízo para a retificação do cálculo de fl. 81, devendo 

ser considerados todos os recibos acostados pelo executado, inclusive 

os de fls. 56/57, com seus valores devidamente atualizados.

2. Aportando aos autos o cálculo supra, abra-se vistas às partes e ao 

representante do Ministério Público para que se manifestem, no prazo 

legal.

 3. Após, conclusos.

 4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 431516 Nr: 176-41.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIAP, DAAP, JFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 Processo n.º 176-41.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando o teor das certidões de fls. 186 e 189, em não havendo 

pendências, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 701370 Nr: 9348-70.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA 

(ATUALIZADO) - OAB:14032/MT, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Processo n.º 9348-70.2011.811.0003

Vistos etc.

1. O Código de Processo Civil prevê que o cumprimento da sentença que 

reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa deve 

tramitar nos próprios autos nos quais aquela foi proferida, dado o 

sincretismo processual, nos termos do art. 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

2. Assim, tendo a parte executada deixado de cumprir a sentença de fls. 

332/336, determino a sua intimação para adimplir com o débito exequendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, consoante dispõe o art. 523, caput, do 

Digesto Processual Civil.

3. Sobre o valor do débito deverá incidir multa de 10% (dez por cento), em 

atenção ao prescrito na norma suprarreferida, bem como honorários 

advocatícios, que arbitro no mesmo percentual, para as hipóteses de não 

pagamento ou não oferecimento da impugnação a que alude o §1º do art. 

523 da Lei Instrumental Civil.

4. Decorrido o prazo suprarreferido, não sendo efetuado o pagamento do 

débito, expeça-se o mandado de penhora e a avaliação de bens da parte 

devedora, do que deverá ser intimado incontinenti, para, querendo, 
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oferecer impugnação (art. 525, CPC), que não possui efeito suspensivo 

(art. 525, §6º, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, devendo referida 

defesa observar as disposições ínsitas do art. 525, §1º, do mesmo 

Diploma.

 5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 09 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 707198 Nr: 1958-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDETE MACHADO CUSTODIO - 

OAB:6620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLECI DO NASCIMENTO 

FACCO - OAB:14126/MT

 Processo n.º 1958-15.2012.811.0003

Vistos etc.

1. EDSON ALEXANDRE DO AMARAL, por meio do petitório de fl. 199, 

pugna pela resolução da arrematação do imóvel, sob o argumento de que 

a requerida deixou de efetuar o pagamento das 30 (trinta) parcelas por ela 

assumidas, tal como restou avençado no auto de leilão positivo de fl. 187.

2. Devidamente intimada para se manifestar, a requerida quedou-se 

silente, conforme se vê do teor da certidão de fl. 202.

 3. Da análise pormenorizada dos autos, em especial do auto de avaliação 

de fl. 187, anverso e verso, verifica-se que a requerida, após o depósito 

de 25% de entrada (R$ 21.785,00), se comprometeu a adimplir o saldo 

remanescente em 30 (trinta) parcelas, contudo, não cumpriu o 

compromisso assumido em juízo.

4. A par disso, vejamos o que dispõe a norma do inciso III do § 1º do art. 

903 do Estatuto Processual Civil:

“Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo 

juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados 

procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata 

o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos 

prejuízos sofridos.

§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação 

poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução”. 

(destaque nosso)

 5. Desta forma, considerando o inadimplemento da requerida, declaro 

RESOLVIDA a arrematação de fl. 187, pelo que determino a intimação da 

parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, decline se pretende 

exercer o direito de preferência, no caso de eventual designação de nova 

hasta pública para alienação do bem imóvel.

6. Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 812496 Nr: 298-44.2016.811.0003

 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: BPDS, ARDL, AEDL, ACRDL, ESRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDORDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 298-44.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fls. 52/53.

2. No mais, intime-se a inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

carrear aos autos o comprovante de recolhimento de ITCMD (ou certidão 

de isenção se for o caso), bem como certidão negativa estadual (emitida 

pela PGE) e certidão de inexistência de testamento (expedida pela CENSEC 

– Central Notarial de Serviços Compartilhados) em nome do de cujus.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 723808 Nr: 4801-16.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LS, ALSJ, FCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA LOPES BORGES - 

OAB:OAB/MT 17409

 Processo n.º 4801-16.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da petição de fls. 146/147, intime-se pessoalmente a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a sua 

representação processual, constituindo novo patrono.

2. Sem prejuízo da determinação supra, abra-se vista ao representante do 

Ministério Público para que, no prazo legal, se manifeste sobre o teor da 

petição de fls. 146/147.

 3. Após, venham-me os autos conclusos.

 4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 759293 Nr: 12944-57.2014.811.0003

 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: PRB, ECB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:15121-A, JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - 

OAB:22862/O, Naiamy Zwick - OAB:22478/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12944-57.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Indefiro o pleito formulado na petição de fl. 149, tendo em vista que a 

Ação de Habilitação de Crédito em apenso ainda não foi julgada.

2. Ante o teor da petição de fl. 143, nomeio inventariante o herdeiro 

Emerson Cezar Basso, o qual deverá ser intimado para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, preste o devido compromisso, nos termos do art. 617, 

parágrafo único, do Código de Ritos.

3. No mais, intime-se o inventariante substituto para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, traga aos autos as certidões negativas das fazendas 

municipal, estadual e federal em nome do de cujus e o plano de partilha 

dos bens inventariados.

4. Cumprida a diligência supra, venham-me os autos conclusos.

 5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003898-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. S. F. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

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 efetividade do processo de execução, e, por conseguinte, 

da própria prestação jurisdicional, e tendo em linha de estima a 

racionalização que o Sistema BacenJud possibilita, em função de permitir o 

cumprimento de ordens judiciais com grande agilidade, consagrando os 

princípios da economia e celeridade processuais e, ainda, ante as 

disposições ínsitas do art. 854, do Código de Ritos, bem como o disposto 

no Provimento n.º 04/2007-CGJ, de 26/03/07, defiro o pleito de penhora on 

line, em montante igual ao valor do débito ali indicado. 2. Restando 

infrutífera a tentativa de realização da busca on-line, conforme atesta o 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores, intime-se a parte 

autora a se manifestar, no prazo legal. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1012283-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

MARIA VERONICA COSTA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012283-22.2018.811.0003 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 um imóvel, porém não carrearam aos autos a sua matrícula 

atualizada 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, 07 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010313-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CURI MUSSY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES OAB - MT11689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO CURI MUSSY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010313-21.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 16069651, 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. 2. Abra-se vista à parte autora e ao representante do Parquet 

para apresentação de quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. 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. 4. Arbitro os honorários periciais em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), que serão suportados pelo Estado de Mato 

Grosso. 5. Intime-se. 6. Notifique-se o Ministério Público. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012322-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS OAB - MT23911/O (ADVOGADO(A))

LINDAMARA TEIXEIRA DIAS OAB - MT22479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012322-19.2018.811.0003 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 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 18.02.2019, às 17h, 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, 07 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007467-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEA DAS GRACAS MARQUES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO MARQUES BARROS (REPRESENTANTE)

LEIDIANE BASILIO DA SILVA OAB - MT0019029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007467-31.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público, após, venham-me os autos conclusos. 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012280-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DO REGO DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY PAOLA LEITE LOPES OAB - MT24265/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLAYNE MARCIA DA SILVA DANTAS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS
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Processo n.º 1012280-67.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

14.02.2019, às 15h30min, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso 

I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Edital Intimação

PROCESSO n. 1005967-27.2017.8.11.0003, Interdição - O Doutor 

Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz 

Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que se processa por este Juízo e Cartório Cível, os Autos de 

Interdição do processo acima especificado, que F. P da S. move contra 

MARIA DIVINA ALVES DE OLIVEIRA SILVA, sendo decretada a interdição 

deste conforme se vê da sentença seguinte: "...13. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, em conformidade com o 

parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, em conformidade com 

o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para decretar a interdição 

de M.D.A.O.S. (qualificada nos autos), declarando-a incapaz de exercer 

pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, 

ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, Sr. FRANCISCO PAULO DA SILVA. 15. Em atenção ao 

disposto no art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma 

Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se mandado de inscrição. 17. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 18. Decorrido o 

prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 30 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - 

Juiz de Direito." Eu G. E. S. M., digitei

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004369-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE SIMONE ROCHA GUIMARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLAYNE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT21020/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PROCESSO n. 1004369-38.2017.8.11.0003 Vistos. Trata-se de alvará 

aforado por VALDETE SIMONE ROCHA GUIMARÃES, bem qualificada nos 

autos. Busca a autora autorização para levantamento de valores referente 

ao saldo nas contas do FGTS/PIS depositados junto à agência da CEF - 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em nome de ANTONIO MOREIRA DA 

ROCHA FILHO, falecido em 30/03/2014, alegando ter convivido 

maritalmente com o de cujus, figurando como a única dependente do 

falecido, sendo inclusive habilitada perante a previdência para receber 

pensão por morte vitalícia, conforme documento vertido no ID n. 14996042. 

Sobreveio aos autos informações dando conta da existência de valores 

perante a C. E. F. (ID 14068592) Relatei. Passo a decidir. Preenchidos os 

requisitos legais, notadamente tendo em vista o teor do documento 

constante do ID 14996042 cujo teor aponta a autora como beneficiaria de 

pensão por morte vitalícia ante ao óbito do Sr. Antonio Moreira da Silva 

Filho, cumprido, pois, o disposto na Lei 6.858/1980, ACOLHO o pedido 

inicial e DEFIRO o levantamento do saldo nas contas do FGTS vinculado ao 

PIS, depositados junto à agência da CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

em nome do falecido ANTONIO MOREIRA DA ROCHA. Consigno que 

referidos valores são isentos de recolhimento de ITCMD (art.6º, inc. I, letra 

"d", da Lei n.10.705/2000). Sem custas e honorários. Após o trânsito em 

julgado, expeça-se alvará de levantamento de valores, com prazo de 90 

dias, restando dispensada a prestação de contas. Oportunamente, 

arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Rondonópolis, 29 de outubro de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004688-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DOS ANJOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LEONCIO TEIXEIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

WESLLEN DOS ANJOS SILVA (HERDEIRO)

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1004688-06.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, intime-se o 

inventariante para declinar o endereço atualizado da viúva, a fim de evitar 

futura arguição de nulidade processual, bem como para, querendo, se 

manifestar quanto a impugnação às primeiras declarações constantes do 

ID 14952615, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Após, proceda a citação da 

herdeira Aline, não representada nos autos, conforme logradouro indicado 

no ID 14360547, assim como da cônjuge supérstite Evilane. 3. Ao término 

das providências ora assinaladas, com a certificação de eventual decurso 

de prazo pelos herdeiros, tornem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Rondonópolis-MT, 19 de outubro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001627-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER ALVES PAULINO (REQUERENTE)

EBENEZER ALVES PAULINO (REQUERENTE)

DAVID PAULINO FILHO (REQUERENTE)

ELIENAI ALVES PAULINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES OAB - MT16777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID PAULINO (INVENTARIADO)

OSMARINA ALVES PAULINO (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que apresente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a descrição completa, com referências da localização, dos bens 

móveis e imóveis a serem avaliados judicialmente, conforme determinado 

no ID 14375494, possibilitando a expedição dos documentos por este 

Juízo Especializado.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001627-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER ALVES PAULINO (REQUERENTE)

EBENEZER ALVES PAULINO (REQUERENTE)

DAVID PAULINO FILHO (REQUERENTE)

ELIENAI ALVES PAULINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES OAB - MT16777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID PAULINO (INVENTARIADO)

OSMARINA ALVES PAULINO (INVENTARIADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.:1001627-06.2018.8.11.0003 Vistos etc., 01. A teor do pedido 

constante do ID n. 13017994, efetivo pesquisa perante o sistema Bacenjud 

para fins de apurar a existência de eventual saldo bancário aplicado em 

instituição financeira em favor dos falecidos, conforme extrato anexo. 

Lancei também pesquisa perante o sistema RENAJUD em busca de 

veículos existentes em nome dos falecidos, conforme extratos anexos. 

02. No mais, apresente a inventariante o instrumento de representatividade 

processual dos cônjuges de todos os herdeiros, bem como carta de 

desalienação do veículo sob placas HCZ 1983 ante ao gravame aposto no 

seu registro que configura empecilho à partilha do r. bem. Ainda, determino 

que a inventariante apresente, no prazo de 90 dias os a integralidade 

documentos exigidos pelo ente fazendário na manifestação vertida no ID 

n. 13017994. 03. Por fim, diante do interesse de incapaz no feito, acolho a 

cota ministerial retro, para tanto, proceda-se à avaliação do acervo 

patrimonial inventariado em observância das normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 14653-1:2001). Com o laudo 

manifeste-se a inventariante e o Ministério Público, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo concordância com a avaliação, intime-se a 

inventariante para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, as últimas 

declarações, acompanhadas do plano de partilha, abrindo-se nova vista 

ao Parquet e à Fazenda Pública para fins do art. 638 do CPC. Dê-se 

ciência ao ente fazendário e ao Ministério Público. Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001341-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXIEL VETORELLO OAB - MT15951/O (ADVOGADO(A))

MARIA CAROLINA PESSATTI OAB - MT20706/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001341-28.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição c/c Pedido de Curatela Provisória’ ajuizada por C. P. F. da S., em 

desfavor de L. D. P., ambos devidamente qualificados nos autos. Relata a 

autora que o interditando é seu genitor, sendo que o mesmo encontra-se 

impossibilitado para o exercício de qualquer atividade de seu cotidiano, em 

razão de possuir transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso 

de álcool, mostrando-se incapaz de praticar os atos da vida civil. Com a 

inicial vieram os documentos pertinentes. A ação foi originariamente 

distribuída à 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca, cuja decisão 

inaugural deferiu a curatela provisória em benefício da autora (ID 

12155752). Determinou-se a realização de perícia médica quando do 

recebimento da exordial, a qual ressaiu prejudicada diante da ausência do 

requerido (ID 13828181). O interditando foi devidamente citado (ID 

13082232). Adiante, em razão da superveniente notícia de que tramitavam 

duas ações concernentes a capacidade civil do requerido, este juízo 

avocou a presente demanda, atualmente em tramitação vinculada à 

primeira, intentada pela companheira N. D. T., sob nº. 

1006104-09.2017.8.11.0003. O feito foi recebido perante esta 

especializada no ID 14777493, suspendendo-se os efeitos da decisão 

liminar que nomeou a requerente como curadora do demandado, 

sobretudo diante do patente conflito das decisões, mantendo-se a 

pretérita, isto é, a curadora provisória N. D. T. Na oportunidade, 

dispensou-se a perícia médica, em consonância a audiência de entrevista 

realizada no feito sob nº. 1006104-09.2017.8.11.0003. Derradeiramente, a 

autora pleiteou seja fixada a curatela compartilhada, porquanto tanto esta 

como a Sra. Nair são pessoas idôneas e capazes de cuidarem do 

interditando mutuamente (ID 15337196). O Parquet manifestou-se pelo 

desacolhimento do pedido de curatela compartilhada, com a nomeação de 

N. D. T. ao encargo de curadora do demandado (ID 15968126). É a 

síntese. Decido. Prima facie, reportando-me a sentença proferida nesta 

data nos autos sob nº. 1006104-09.2017.8.11.0003, em que a 

companheira Nair restou nomeada como curadora definitiva do requerido, 

não há outra conclusão lógica senão a improcedência do pedido exordial 

ora retratado. Pois bem. Em análise dos autos, verifica-se que a autora 

pleiteou inicialmente a sua nomeação exclusiva ao encargo de curadora, 

todavia, manifestou-se derradeiramente pela curatela compartilhada, em 

consonância ao disposto no art. 1.775-A do Código Civil. Com efeito, 

volvendo os olhos ao mérito da causa, em que pese a imperiosa interdição 

do requerido na atual circunstância demonstrada nos autos e naquele em 

apenso, não vislumbro plausibilidade apta a autorizar a nomeação da 

autora ao encargo perquirido, tampouco o compartilhamento da r. 

atribuição com a companheira Nair. De outro lado, no tocante a 

manifestação outrora lançada pela autora (ID 15337196), impõe-se 

ressalvar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, regulamentado pela 

Lei 13.146/2015, incluiu o art. 1.775-A no Código Civil, segundo o qual, na 

nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá 

estabelecer a curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Conquanto a 

autorização legal, a nomeação dúplice de curador deve, em todo caso, 

atender aos interesses da pessoa com deficiência, de tal sorte que os 

elementos de prova até então carreados levem a conclusão de que a 

pretendida curatela compartilhada irá representar vantagens ao requerido. 

Deveras, no caso em tela, o interditando carece de cuidados especiais, 

inclusive lhe fora dispensado de longa data pela então companheira Nair e, 

desde 2016 aos préstimos da instituição Lar dos Idosos, nesta cidade de 

Rondonópolis, quando constatado o perecimento da saúde daquela, 

tornando-se inviável cuidar de si e do requerido, concomitantemente. 

Extrai-se dos feitos que a requerente restou perfilhada pelo genitor 

tardiamente, não se sabendo qual o liame afetivo existente entre ambos, 

sobretudo pelo fato de Corina residir em Várzea Grande/MT e o pai nesta 

cidade de Rondonópolis, sem que esta ao menos dispensasse a ele a 

visitação, consoante informação aportada pela coordenadora do Lar dos 

Idosos no relatório psicológico anexo aos autos vinculados (ID 10903515). 

Outrossim, desconhecido por este juízo se Corina e Nair possuem 

contato/convivência apta a dividir o encargo satisfatoriamente, o que, por 

certo, ocasionaria, em via transversa, o tumulto na gestão do necessário 

aos cuidados do demandado, se não em harmonia as pretensas 

curadoras. A propósito: “PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. INTERDIÇÃO 

PARCIAL. MAL DE ALZHEIMER. FASE INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. 

CONCEDIDA. NOMEAÇÃO DE CURADORES. REQUISITOS. OBSERVADOS. 

PERÍCIAS PERÍODICAS. DESNECESSIDADE NESTA FASE DA DOENÇA. 

SENTENÇA MANTIDA. I. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil 

disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive, os requisitos 

para sua concessão. Contudo, referidos dispositivos devem ser 

interpretados em consonância com o artigo 5º, LXXIV, da Constituição da 

República, que determina a efetiva comprovação da necessidade, 

daqueles que pleiteiam o benefício. Havendo elementos que indiquem que 

a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio do próprio 

sustento ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser 

deferido. II. A curatela é um encargo legal atribuído ao agente capaz, para 

que zele, oriente, se responsabilize e administre os bens de uma pessoa 

declarada incapaz, nos termos dos art. 1.767 e seguintes do Código Civil. 

III. Para a curatela compartilhada se faz necessário que todos os 

nomeados preencham os requisitos legais, conforme preceitua o artigo 

1.772, §1º do Código Civil. IV. Não se entende como apto à nomeação, o 

descendente do interditado que não se relaciona com os demais 

curadores, assim como aquele que é suspeito de dilapidar o patrimônio do 

curatelado. V. Não há necessidade de realização de perícia com 

periodicidade predeterminada em se tratando de doença 

neurodegenerativa em que a progressão é variável. VI. Negado 

provimento ao apelo . ”  (TJDF -  Acórdão n.1121758 , 

00113460620158070016, Relator: LEILA ARLANCH 7ª Turma Cível, Data 

de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018). Assim, não 

dessumindo dos autos que a curatela compartilhada, pelo menos no 

momento, seja profícua para o interditando, entendo inviável o acolhimento 

da pretensão ora manifestada. Posto isso, em consonância ao parecer 

ministerial, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

revogo a tutela de urgência deferida no ID 12155752. Sem custas e 

honorários, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Cientifique-se a ilustre representante do Ministério Público. P. I. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 07 de novembro de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1008873-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. A. (RÉU)

 

CONSIDERANDO que o termo de audiência de conciliação realizada em 

04/04/2018 foi anexado ao PJe apenas em 26/06/2018 (ID 13870032) e lá 

consta a representação processual do requerido em audiência pela 

Defensoria Pública Estadual, torno sem efeito a CERTIDÃO DE TRÂNSITO 

EM JULGADO (ID 12940654), diante da ausência de intimação da 

Defensoria Pública em relação à sentença proferida em 05/04/2018, bem 

como, pelo mesmo motivo, CERTIFICO a TEMPESTIVIDADE dos EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO (ID 14085055) e promovo a intimação do EMBARGADO 

para se manifestar no prazo legal, conforme determinado no ID 14275010. 

Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006104-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. F. D. S. (REQUERIDO)

L. D. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CAROLINA PESSATTI OAB - MT20706/O (ADVOGADO(A))

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

MAXIEL VETORELLO OAB - MT15951/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

L. D. I. P. P. H. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006104-09.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição c/c Pedido de Curatela Provisória’ ajuizada por N. D. T., em 

desfavor de L. D. P., ambos devidamente qualificados nos autos. Relata a 

autora que o interditando é seu companheiro, sendo que o mesmo 

encontra-se impossibilitado para o exercício de qualquer atividade de seu 

cotidiano, em razão de possuir esquizofrenia paranoide e alzheimer, 

mostrando-se incapaz de praticar os atos da vida civil. Com a inicial vieram 

os documentos pertinentes. Pela decisão lançada no ID 9937688, foi 

deferida a curatela provisória, nomeando Curadora ao interditando, a 

Senhora N. D. T. O interditando foi devidamente citado (ID 11752336), 

aportando, em seguida, os estudos psicológico e social (IDs 10903515 e 

12148040), com a informação de que o demandado se encontra 

institucionalizado há um ano no Lar dos Idosos Paul Percis Harris. 

Doravante, em sede de audiência de entrevista designada por este juízo, 

ressaiu prejudicada a oitiva do interditando diante da dificuldade de 

comunicação do mesmo (ID 11872239), consignando-se a dispensa da 

perícia médica e, sendo-lhe nomeado curador especial, que apresentou 

contestação por negativa geral no ID 12430127. Na oportunidade, 

compareceu o representante legal da unidade de tratamento, Sr. J. R. de 

O., deferindo-se a habilitação do mesmo na condição de terceiro 

interessado. Sobreveio réplica no ID 13914645, reiterando os termos da 

exordial. O terceiro interessado manifestou-se pela destinação do 

benefício previdenciário a que faz jus o requerido em prol da instituição em 

que este permanece abrigado, a fim de suprir os dispêndios decorrentes 

da r. estadia (ID 14530444). Adiante, aportou pedido de habilitação 

manejado por C. P. F. da S., aduzindo ser filha do requerido e, 

pretendendo a sua nomeação ao múnus ora perquirido, argumentando que 

intentou ação de interdição perante a 1ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca, sob número 1001341-28.2018.8.11.0003. O Parquet 

manifestou-se pelo acolhimento do pedido inicial (IDs 13972250 e 

15968118). É a síntese. Decido. Ab initio, no que tange a pretensão 

m a n i f e s t a d a  p o r  C o r i n a  n o s  a u t o s  d a  a ç ã o  n º . 

1001341-28.2018.8.11.0003, relego-a para apreciação no bojo daquele 

feito, a fim de conferir análise mais ampla às matérias vertidas em cada 

uma, sem prejuízo da patente conexão entre ambas (art. 55, §1º, do CPC e 

Súmula 235, do STJ). Com efeito, a então companheira do requerido 

pleiteou em 01/09/2017 a sua nomeação ao encargo de curadora, sendo 

esta deferida pelo decisum inaugural (ID 9937688), constatando-se, 

posteriormente, a nítida relação de prejudicialidade entre esta demanda e 

aquela posteriormente intentada por Corina. Por seu turno, extrai-se que o 

provimento liminar concedido em favor da filha fora suspenso por 

determinação judicial, à vista do conflito entre as decisões proferidas nas 

duas demandas de interdição, eis que quando do recebimento da ação 

subsequente fora eleita pelo juízo originário a r. descendente para exercer 

a curadoria (ID 14777493). Pois bem, superados tais apontamentos, passo 

ao exame do mérito. O procedimento de interdição sofreu intensas 

transformações com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.146/2015. Tal 

lei, com raízes profundas no princípio da dignidade da pessoa humana, 

pretendeu, como anota Pablo Stolze Gagliano, “fazer com que a pessoa 

com deficiência deixasse de ser ‘rotulada’ como incapaz, para ser 

considerada - em uma perspectiva constitucional isonômica - dotada de 

plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de 

institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida civil”. Bem 

por isso que aquela Lei, em seus art. 6º e 84, aponta que a deficiência não 

afeta a plena capacidade civil da pessoa, com o que foi extirpado do 

ordenamento jurídico a previsão de incapacidade civil absoluta decorrente 

de deficiência mental ou física. A partir disso, estabelecido está que a 

curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, constituindo medida extraordinária, 

devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, 

preservados os interesses do curatelado (art. 85, §2º). MAURÍCIO 

REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei apaga do mundo jurídico a 

previsão de incapacidade decorrente de deficiência, mas destaca que 

isso, contudo, não conduz necessariamente ao descabimento de curatela, 

embora agora prevista como medida extraordinária: “Assim, o fato de um 

sujeito possuir transtorno mental de qualquer natureza, não faz com que 

ele, automaticamente, se insira no rol dos incapazes. (...) A mudança 

apontada não implica, entretanto, que o portador de transtorno mental não 

possa vir a ter a sua capacidade limitada para a prática de certos atos. 

Mantém-se a possibilidade de que venha ele a ser submetido ao regime de 

curatela. O que se afasta, repise-se, é a sua condição de incapaz”. 

Prossegue aquele autor afirmando que, a partir da sensível mudança de 

paradigmas no trato da pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 

13.146/2015 gerou reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. 

“Isto porque a regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade 

legal por parte do portador de transtorno mental, em igualdade de 

condições com os demais sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). A curatela passa a ter o caráter de medida excepcional, 

extraordinária, a ser adotada somente quando e na medida em que for 

necessária”. Claro ficou, também, que a curatela afeta apenas aspectos 

patrimoniais, mantendo o portador de transtorno mental o controle sobre 

os aspectos existenciais da sua vida, a exemplo do “direito ao próprio 

corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto” (art. 85). Nesse norte, afastou-se a exigência de 

termo de curatela em diversas situações, como na emissão de 

documentos oficiais (art. 86) e para o requerimento e recebimento de 

benefícios previdenciários, a partir da inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, 

do art. 110-A a Lei nº 8.213/1991. Vai daí, portanto, que, sendo a pessoa 

deficiente detentora de capacidade civil plena, somente se admite o 

processamento da interdição (entendida como ação de imposição de 

curatela e não mais voltada à declaração da incapacidade civil) quando 

demonstrada a imperiosa necessidade de prática de atos de gestão 

patrimonial pelo curador em razão da impossibilidade do exercício de seus 

direitos pelo interditando, e quando for impossível recorrer-se ao 

mecanismo da tomada de decisão apoiada. Deveras, a teor do caso 

vertente, entendo que a prova documental médica carreada aos autos 

revela que o interditando não tem condições de gerir seus próprios atos, o 

que justifica, portanto, sua submissão aos termos da curatela, nos termos 

do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada aos aspectos de natureza 

patrimonial e negocial. Além do documento médico que acompanha a 

exordial, os estudos psicossociais realizados com o interditando 

evidenciam que este possui restrições para atividades da vida diária e 

está inapto para decidir sobre atos da vida civil, o que se presume, 

também, da impossibilidade de comunicação apresentada em sede de 
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audiência de entrevista realizada, a qual dispensou, inclusive, a prova 

pericial. No que tange a legitimidade do curador, vislumbro dos fólios 

processuais que a autora, na qualidade de companheira do requerido, 

pleiteou a presente curatela que lhe foi conferida provisoriamente quando 

do recebimento da inicial, ao passo que, a posteriori, a filha do demandado 

também o fez, sendo os autos inicialmente recebidos pela 1ª Vara de 

Família e Sucessões desta Comarca, sob nº. 1001341-28.2018.8.11.0003 

e, doravante, remetidos a esta especializada diante da possibilidade de 

decisões conflitantes em torno da capacidade civil do requerido e quanto à 

escolha de quem das litigantes ostenta melhores condições ao exercício 

do múnus perquirido, se a companheira N. D. T. ou a filha C. P. F. da S. A 

decisão liminar que concedeu a curatela provisória à C. P. F. da S. restou 

suspensa por determinação judicial (ID 14777493 daquele feito), 

mantendo-se a ora requerente, em consonância ao decisum inaugural (ID 

9937688). Reportando-me a norma atinente ao tema em vigência, dispõe o 

caput do art. 1.775, do Código Civil que o cônjuge ou companheiro, não 

separado de fato ou judicialmente é, de direito, o curador do outro, quando 

interdito (curador legítimo). Ainda, de acordo com o art. 1.775 do Código 

Civil, na falta do cônjuge ou do companheiro, será curador legítimo o pai ou 

a mãe e, na ausência destes, será nomeado como curador o descendente 

que se demonstrar mais apto. Com efeito, em que pese a ordem legal de 

preferência ínsita nos arts. 1.775 do Código Civil e 747, do Código de 

Processo Civil, não seja absoluta/obrigatória, tenho que deve prevalecer a 

cronologia atribuída pelo legislador, porquanto a curatela há de ser 

atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado, nos 

exatos termos do art. 755, §1º, do CPC. Destarte, infere-se que a autora é 

companheira do demando de longa data, residindo na mesma localidade 

onde este está institucionalizado, visitando-o regularmente e, 

propiciando-lhe o necessário à sua acomodação digna, já que após ser 

acometida por enfermidade não mais sentia-se apta a desempenhar 

pessoalmente os cuidados a que reclamava a moléstia do requerido. 

Demais disso, os elementos de prova constantes do acervo indicam que a 

curadora provisoriamente nomeada vem exercendo de forma responsável 

o encargo, desmerecendo qualquer alteração. De outro lado, em que pese 

a derradeira habilitação da filha Corina nos presentes autos (ID 

14563071), não houve qualquer manifestação posterior desta, cuja 

pretensão se limitou a noticiar a existência de outra demanda intentada por 

si visando a sua nomeação ao encargo de curadora. Diante disso, 

malgrado seja de conhecimento deste juízo a aspiração de Corina, 

conforme proposto nos autos de ID 1001341-28.2018.8.11.0003 ou ainda, 

o exercício de tal múnus de maneira compartilha entre ambas as 

interessadas, verifico que a pretensão não merece acolhimento, uma vez 

que aparentemente se propõe a atender ao interesse estreito da filha, ao 

revés do demandado, principal sujeito da ação, além de inexistir elementos 

de convicção que possam demonstrar ser benéfica a r. sugestão aos 

interesses do interditando, já que sequer é de conhecimento deste juízo se 

o relacionamento entre Nair e Corina seja, de fato, harmônico, o que 

poderia trazer transtornos ao escorreito desempenho da função, ao 

contrário da finalidade que se busca com a presente ação. Isto posto, 

consoante dispõe o § 1º do artigo 755 do Código de Processo Civil, a 

curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses 

do curatelado, de modo que, para a escolha do curador, deve sempre ser 

priorizado o melhor interesse do curatelado e nunca o de terceiros. 

Ademais, o terceiro interessado se esvaiu de ingressar no mérito, 

limitando sua pretensão à destinação dos valores a que faz jus o 

requerido ao repasse ao Lar dos Idosos, à vista de conferir-lhe melhor 

tratamento e suprir as expensas originadas, especialmente por tratar-se 

de instituição filantrópica, sem fontes de rendimento. Na hipótese, reputo 

que a autora reúne melhores condições para exercer a curatela do 

requerido, seu companheiro, noticiando esta ter desempenhado todos os 

cuidados necessários até ser acometida por um tumor no intestino, 

outorgando a r. cautela à atual instituição que o abriga, todavia, visitando-o 

periodicamente com outros familiares. Nesse sentido, merece guarida a 

pretensão autoral, com a declaração de interdição do requerido, a ser 

exercida pela pessoa de N. D. T., devendo, todavia, os valores originados 

da Previdência Social a que o demandado faz jus ser repassado 

integralmente à instituição que o abriga, atualmente o Lar dos Idosos, até 

que a situação assim permaneça. Isso não implicará, por outro lado, 

declaração de incapacidade civil, não só porque não mais remanescem 

tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à incapacidade 

relativa por impossibilidade de expressão da vontade (art. 4º, III), não há 

nos autos elemento que demonstre tal situação. Posto isso, em 

consonância ao parecer ministerial, com fundamento no art. 487, I, e art. 

754 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para o fim de submeter L. D. P. à curatela restrita a aspectos patrimoniais, 

negociais e previdenciários, a ser exercida por N. D. T., a quem competirá 

repassar a integralidade do benefício previdenciário por ele auferido em 

prol do Lar dos Idosos onde permanece o requerido abrigado, enquanto 

mantido o status quo, sem prejuízo da prestação de contas anual dos atos 

de sua gestão e ficando advertidos de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome do interditando. 

A interdição abrange a prática de atos de disposição patrimonial, 

demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento/casamento da requerida. Traslade-se cópia do 

presente julgado à ação de inventário sob nº. 1008503-11.2017.8.11.0003. 

Sem custas e honorários ante à gratuidade da justiça. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. 

Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 07 de novembro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006104-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. F. D. S. (REQUERIDO)

L. D. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CAROLINA PESSATTI OAB - MT20706/O (ADVOGADO(A))

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

MAXIEL VETORELLO OAB - MT15951/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

L. D. I. P. P. H. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006104-09.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição c/c Pedido de Curatela Provisória’ ajuizada por N. D. T., em 

desfavor de L. D. P., ambos devidamente qualificados nos autos. Relata a 

autora que o interditando é seu companheiro, sendo que o mesmo 

encontra-se impossibilitado para o exercício de qualquer atividade de seu 

cotidiano, em razão de possuir esquizofrenia paranoide e alzheimer, 

mostrando-se incapaz de praticar os atos da vida civil. Com a inicial vieram 

os documentos pertinentes. Pela decisão lançada no ID 9937688, foi 

deferida a curatela provisória, nomeando Curadora ao interditando, a 

Senhora N. D. T. O interditando foi devidamente citado (ID 11752336), 

aportando, em seguida, os estudos psicológico e social (IDs 10903515 e 

12148040), com a informação de que o demandado se encontra 

institucionalizado há um ano no Lar dos Idosos Paul Percis Harris. 

Doravante, em sede de audiência de entrevista designada por este juízo, 

ressaiu prejudicada a oitiva do interditando diante da dificuldade de 

comunicação do mesmo (ID 11872239), consignando-se a dispensa da 

perícia médica e, sendo-lhe nomeado curador especial, que apresentou 

contestação por negativa geral no ID 12430127. Na oportunidade, 

compareceu o representante legal da unidade de tratamento, Sr. J. R. de 

O., deferindo-se a habilitação do mesmo na condição de terceiro 

interessado. Sobreveio réplica no ID 13914645, reiterando os termos da 

exordial. O terceiro interessado manifestou-se pela destinação do 

benefício previdenciário a que faz jus o requerido em prol da instituição em 

que este permanece abrigado, a fim de suprir os dispêndios decorrentes 

da r. estadia (ID 14530444). Adiante, aportou pedido de habilitação 

manejado por C. P. F. da S., aduzindo ser filha do requerido e, 

pretendendo a sua nomeação ao múnus ora perquirido, argumentando que 

intentou ação de interdição perante a 1ª Vara de Família e Sucessões 
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desta Comarca, sob número 1001341-28.2018.8.11.0003. O Parquet 

manifestou-se pelo acolhimento do pedido inicial (IDs 13972250 e 

15968118). É a síntese. Decido. Ab initio, no que tange a pretensão 

m a n i f e s t a d a  p o r  C o r i n a  n o s  a u t o s  d a  a ç ã o  n º . 

1001341-28.2018.8.11.0003, relego-a para apreciação no bojo daquele 

feito, a fim de conferir análise mais ampla às matérias vertidas em cada 

uma, sem prejuízo da patente conexão entre ambas (art. 55, §1º, do CPC e 

Súmula 235, do STJ). Com efeito, a então companheira do requerido 

pleiteou em 01/09/2017 a sua nomeação ao encargo de curadora, sendo 

esta deferida pelo decisum inaugural (ID 9937688), constatando-se, 

posteriormente, a nítida relação de prejudicialidade entre esta demanda e 

aquela posteriormente intentada por Corina. Por seu turno, extrai-se que o 

provimento liminar concedido em favor da filha fora suspenso por 

determinação judicial, à vista do conflito entre as decisões proferidas nas 

duas demandas de interdição, eis que quando do recebimento da ação 

subsequente fora eleita pelo juízo originário a r. descendente para exercer 

a curadoria (ID 14777493). Pois bem, superados tais apontamentos, passo 

ao exame do mérito. O procedimento de interdição sofreu intensas 

transformações com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.146/2015. Tal 

lei, com raízes profundas no princípio da dignidade da pessoa humana, 

pretendeu, como anota Pablo Stolze Gagliano, “fazer com que a pessoa 

com deficiência deixasse de ser ‘rotulada’ como incapaz, para ser 

considerada - em uma perspectiva constitucional isonômica - dotada de 

plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de 

institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida civil”. Bem 

por isso que aquela Lei, em seus art. 6º e 84, aponta que a deficiência não 

afeta a plena capacidade civil da pessoa, com o que foi extirpado do 

ordenamento jurídico a previsão de incapacidade civil absoluta decorrente 

de deficiência mental ou física. A partir disso, estabelecido está que a 

curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, constituindo medida extraordinária, 

devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, 

preservados os interesses do curatelado (art. 85, §2º). MAURÍCIO 

REQUIÃO, a seu turno, destaca que a nova lei apaga do mundo jurídico a 

previsão de incapacidade decorrente de deficiência, mas destaca que 

isso, contudo, não conduz necessariamente ao descabimento de curatela, 

embora agora prevista como medida extraordinária: “Assim, o fato de um 

sujeito possuir transtorno mental de qualquer natureza, não faz com que 

ele, automaticamente, se insira no rol dos incapazes. (...) A mudança 

apontada não implica, entretanto, que o portador de transtorno mental não 

possa vir a ter a sua capacidade limitada para a prática de certos atos. 

Mantém-se a possibilidade de que venha ele a ser submetido ao regime de 

curatela. O que se afasta, repise-se, é a sua condição de incapaz”. 

Prossegue aquele autor afirmando que, a partir da sensível mudança de 

paradigmas no trato da pessoa portadora de deficiência, a Lei Federal n. 

13.146/2015 gerou reflexos no sistema das incapacidades no Código Civil. 

“Isto porque a regra passa a ser a garantia do exercício da capacidade 

legal por parte do portador de transtorno mental, em igualdade de 

condições com os demais sujeitos (artigo 84, Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). A curatela passa a ter o caráter de medida excepcional, 

extraordinária, a ser adotada somente quando e na medida em que for 

necessária”. Claro ficou, também, que a curatela afeta apenas aspectos 

patrimoniais, mantendo o portador de transtorno mental o controle sobre 

os aspectos existenciais da sua vida, a exemplo do “direito ao próprio 

corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto” (art. 85). Nesse norte, afastou-se a exigência de 

termo de curatela em diversas situações, como na emissão de 

documentos oficiais (art. 86) e para o requerimento e recebimento de 

benefícios previdenciários, a partir da inclusão, pelo art. 101 do Estatuto, 

do art. 110-A a Lei nº 8.213/1991. Vai daí, portanto, que, sendo a pessoa 

deficiente detentora de capacidade civil plena, somente se admite o 

processamento da interdição (entendida como ação de imposição de 

curatela e não mais voltada à declaração da incapacidade civil) quando 

demonstrada a imperiosa necessidade de prática de atos de gestão 

patrimonial pelo curador em razão da impossibilidade do exercício de seus 

direitos pelo interditando, e quando for impossível recorrer-se ao 

mecanismo da tomada de decisão apoiada. Deveras, a teor do caso 

vertente, entendo que a prova documental médica carreada aos autos 

revela que o interditando não tem condições de gerir seus próprios atos, o 

que justifica, portanto, sua submissão aos termos da curatela, nos termos 

do art. 85 da Lei nº 13.146/2015, limitada aos aspectos de natureza 

patrimonial e negocial. Além do documento médico que acompanha a 

exordial, os estudos psicossociais realizados com o interditando 

evidenciam que este possui restrições para atividades da vida diária e 

está inapto para decidir sobre atos da vida civil, o que se presume, 

também, da impossibilidade de comunicação apresentada em sede de 

audiência de entrevista realizada, a qual dispensou, inclusive, a prova 

pericial. No que tange a legitimidade do curador, vislumbro dos fólios 

processuais que a autora, na qualidade de companheira do requerido, 

pleiteou a presente curatela que lhe foi conferida provisoriamente quando 

do recebimento da inicial, ao passo que, a posteriori, a filha do demandado 

também o fez, sendo os autos inicialmente recebidos pela 1ª Vara de 

Família e Sucessões desta Comarca, sob nº. 1001341-28.2018.8.11.0003 

e, doravante, remetidos a esta especializada diante da possibilidade de 

decisões conflitantes em torno da capacidade civil do requerido e quanto à 

escolha de quem das litigantes ostenta melhores condições ao exercício 

do múnus perquirido, se a companheira N. D. T. ou a filha C. P. F. da S. A 

decisão liminar que concedeu a curatela provisória à C. P. F. da S. restou 

suspensa por determinação judicial (ID 14777493 daquele feito), 

mantendo-se a ora requerente, em consonância ao decisum inaugural (ID 

9937688). Reportando-me a norma atinente ao tema em vigência, dispõe o 

caput do art. 1.775, do Código Civil que o cônjuge ou companheiro, não 

separado de fato ou judicialmente é, de direito, o curador do outro, quando 

interdito (curador legítimo). Ainda, de acordo com o art. 1.775 do Código 

Civil, na falta do cônjuge ou do companheiro, será curador legítimo o pai ou 

a mãe e, na ausência destes, será nomeado como curador o descendente 

que se demonstrar mais apto. Com efeito, em que pese a ordem legal de 

preferência ínsita nos arts. 1.775 do Código Civil e 747, do Código de 

Processo Civil, não seja absoluta/obrigatória, tenho que deve prevalecer a 

cronologia atribuída pelo legislador, porquanto a curatela há de ser 

atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado, nos 

exatos termos do art. 755, §1º, do CPC. Destarte, infere-se que a autora é 

companheira do demando de longa data, residindo na mesma localidade 

onde este está institucionalizado, visitando-o regularmente e, 

propiciando-lhe o necessário à sua acomodação digna, já que após ser 

acometida por enfermidade não mais sentia-se apta a desempenhar 

pessoalmente os cuidados a que reclamava a moléstia do requerido. 

Demais disso, os elementos de prova constantes do acervo indicam que a 

curadora provisoriamente nomeada vem exercendo de forma responsável 

o encargo, desmerecendo qualquer alteração. De outro lado, em que pese 

a derradeira habilitação da filha Corina nos presentes autos (ID 

14563071), não houve qualquer manifestação posterior desta, cuja 

pretensão se limitou a noticiar a existência de outra demanda intentada por 

si visando a sua nomeação ao encargo de curadora. Diante disso, 

malgrado seja de conhecimento deste juízo a aspiração de Corina, 

conforme proposto nos autos de ID 1001341-28.2018.8.11.0003 ou ainda, 

o exercício de tal múnus de maneira compartilha entre ambas as 

interessadas, verifico que a pretensão não merece acolhimento, uma vez 

que aparentemente se propõe a atender ao interesse estreito da filha, ao 

revés do demandado, principal sujeito da ação, além de inexistir elementos 

de convicção que possam demonstrar ser benéfica a r. sugestão aos 

interesses do interditando, já que sequer é de conhecimento deste juízo se 

o relacionamento entre Nair e Corina seja, de fato, harmônico, o que 

poderia trazer transtornos ao escorreito desempenho da função, ao 

contrário da finalidade que se busca com a presente ação. Isto posto, 

consoante dispõe o § 1º do artigo 755 do Código de Processo Civil, a 

curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses 

do curatelado, de modo que, para a escolha do curador, deve sempre ser 

priorizado o melhor interesse do curatelado e nunca o de terceiros. 

Ademais, o terceiro interessado se esvaiu de ingressar no mérito, 

limitando sua pretensão à destinação dos valores a que faz jus o 

requerido ao repasse ao Lar dos Idosos, à vista de conferir-lhe melhor 

tratamento e suprir as expensas originadas, especialmente por tratar-se 

de instituição filantrópica, sem fontes de rendimento. Na hipótese, reputo 

que a autora reúne melhores condições para exercer a curatela do 

requerido, seu companheiro, noticiando esta ter desempenhado todos os 

cuidados necessários até ser acometida por um tumor no intestino, 

outorgando a r. cautela à atual instituição que o abriga, todavia, visitando-o 

periodicamente com outros familiares. Nesse sentido, merece guarida a 

pretensão autoral, com a declaração de interdição do requerido, a ser 

exercida pela pessoa de N. D. T., devendo, todavia, os valores originados 

da Previdência Social a que o demandado faz jus ser repassado 

integralmente à instituição que o abriga, atualmente o Lar dos Idosos, até 
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que a situação assim permaneça. Isso não implicará, por outro lado, 

declaração de incapacidade civil, não só porque não mais remanescem 

tais figuras no art. 3º do Código Civil, mas porque, quanto à incapacidade 

relativa por impossibilidade de expressão da vontade (art. 4º, III), não há 

nos autos elemento que demonstre tal situação. Posto isso, em 

consonância ao parecer ministerial, com fundamento no art. 487, I, e art. 

754 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para o fim de submeter L. D. P. à curatela restrita a aspectos patrimoniais, 

negociais e previdenciários, a ser exercida por N. D. T., a quem competirá 

repassar a integralidade do benefício previdenciário por ele auferido em 

prol do Lar dos Idosos onde permanece o requerido abrigado, enquanto 

mantido o status quo, sem prejuízo da prestação de contas anual dos atos 

de sua gestão e ficando advertidos de que necessitará de prévia 

autorização judicial para que contraia obrigações em nome do interditando. 

A interdição abrange a prática de atos de disposição patrimonial, 

demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 

10 dias. Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado de registro da sentença de interdição para Cartório de Registro 

Civil competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à 

certidão de nascimento/casamento da requerida. Traslade-se cópia do 

presente julgado à ação de inventário sob nº. 1008503-11.2017.8.11.0003. 

Sem custas e honorários ante à gratuidade da justiça. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. 

Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 07 de novembro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000718-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINA MARIA DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERIDO)

DELMA RAIMUNDA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

DIRCE DOS SANTOS (REQUERIDO)

ALCIDO MANOEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000718-32.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Inventário’ do ESPÓLIO de RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS, sendo 

requerente e inventariante EDILSON DOS SANTOS e outros, todos 

devidamente qualificados nos autos, visando inventariar um bem imóvel, 

descrito na exordial, cujo título está embasado no manuscrito de ID nº 

1435729. Recebida a inicial, o autor foi nomeado inventariante (ID nº 

1440915), seguindo-se aos trâmites necessários, determinando-se, 

inclusive, a regularização da propriedade do bem imóvel, todavia o feito 

transcorreu sem a demonstração da adoção das providências cabíveis. 

Relatei o essencial. Decido. Compulsando os autos, vislumbro a patente 

inviabilidade de prosseguimento do feito, em razão da evidente ausência 

de demonstração da propriedade existente sobre o lote de terreno situado 

nesta urbe, eis que se encontra em nome de terceiro, Construtora e 

Imobiliária Big Limitada (ID nº 1621278). É sabido que a prestação 

j u r i s d i c i o n a l  p o s s u i  c a r á t e r  i n s t r u m e n t a l ,  s e c u n d á r i o , 

declarativo/executório, desinteressado e provocado, valendo-se da 

função pacificadora Estatal, aplicando o direito ao caso concreto. Para 

toda e qualquer ação exige-se que a parte preencha as condições 

respectivas, notoriamente conhecidas, bem como os pressupostos 

processuais, daí se aplicando a sanção processual ínsita no art. 485, IV, 

do CPC. Destarte, os herdeiros não lograram êxito em comprovar a 

propriedade do bem que pretende ver amealhado, porquanto a matrícula 

do imóvel que se pretende amealhar não se encontra na esfera de domínio 

da falecida, tratando-se de simples contrato particular de compra e venda, 

deixando, assim, de carrear aos autos o competente registro capaz de 

corroborar o direito real de propriedade, ônus este atribuído aos 

interessados. Diante disso, inexistindo prova da propriedade do referido 

bem em favor da falecida, inviável o processamento do procedimento 

sucessório. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL - SOBREPARTILHA - 

DESCOBERTA DE BENS APÓS O INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL - CARÊNCIA DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO 

FEITO - INCONFORMISMO - IMÓVEL ADQUIRIDO POR PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA - INSUFICIÊNCIA - TÍTULO NÃO REGISTRADO - BEM 

REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO 

CONTRATUAL - DIREITOS SOBRE O IMÓVEL INDEMONSTRADOS - 

SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. Ausente a prova da 

propriedade do bem imóvel, por meio da competente averbação da 

promessa de compra e venda perante o Registro Imobiliário, nos termos do 

art. 1.245 do CC/02, inviável a sobrepartilha do bem que está registrado 

em nome de terceiros estranhos à relação contratual.” (TJSC - AC: 

20140248043 SC 2014.024804-3 (Acórdão), Relator: Monteiro Rocha, Data 

de Julgamento: 19/11/2014, Segunda Câmara de Direito Civil Julgado). 

Ademais, cumpre salientar que em sede de inventário, a jurisdição se limita 

à arrecadação dos bens e direitos deixados pelo autor da herança para 

posterior pagamento das dívidas e tributos porventura existentes e, 

finalmente, partilha entre os herdeiros. Em outras palavras, o processo do 

inventário tem por finalidade precípua efetivar a partilha dos bens e 

direitos que integravam o patrimônio líquido do autor da herança, sendo 

que tais bens e direitos devem ser demonstrados de plano através de 

documentação pertinente, não possuindo o Juízo do inventário capacidade 

investigatória capaz de constituir obrigações, anular negócios jurídicos 

entre outros atos que dependem de dilação probatória ou extensão 

temporal contínua, exercício do contraditório e ampla defesa, além da 

participação/intervenção de terceiros estranhos à cadeia sucessória. 

Deveras, a teor dos documentos encartados aos autos, devem os 

interessados providenciar a regularização do imóvel primeiro para, após, 

manejar o inventário. Ademais, a extinção do processo não prejudicará 

qualquer das partes, pois havendo a regularização do imóvel e, sendo 

todos os herdeiros maiores e capazes, além de inexistir litígio sobre o 

aludido patrimônio, a inventariança poderá ser realizada por meio 

extrajudicial, o que resguardará, inclusive, o interesse da Fazenda Pública 

que, diante das circunstâncias do imóvel, não pode ser reconhecido ainda, 

neste momento. Assim sendo, tendo em vista que o bem descrito na 

preambular não se encontra na esfera de domínio da falecida, desprovido 

de registro em favor da autora da herança no título translativo do imóvel, a 

teor do que prevê os arts. 1.227 e 1.245, do Código Civil, não é razoável 

manter a tramitação da ação, onerando demasiadamente o Judiciário sem 

qualquer efetividade prática às partes, configurando-se, pois, a ausência 

de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, o que leva a sua extinção. Posto isso, na confluência desses 

argumentos, considerando a ausência de pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, ante a gratuidade da justiça precedentemente 

deferida. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

estilares. Publique-se, intimem-se. Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005377-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. M. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. R. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005377-84.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “Execução 

Provisória de Alimentos” proposta pela menor M. C. M. L., representada 

por sua genitora A. R. M., em face de R. L. R. L., com base em título 

executivo judicial. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Após o 

regular trâmite processual, aportou-se aos autos petitório noticiando a 

existência de ajuste entabulado entre as partes extrajudicialmente, todavia 

em análise do mesmo verificou-se a não abrangência do presente feito, 

razão pela qual a parte exequente foi instada a manifestar (ID 13516624), 

quedando-se inerte. Relatei o essencial. DECIDO. A parte exequente 

deixou de dar andamento ao feito. Assim, à luz do art. 485, III, do Código 

de Processo Civil, é possível determinar-se a extinção da ação de 

execução por abandono da causa, quando verificado o desinteresse da 

parte exequente em promover necessário ao prosseguimento da ação. 
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Sobre o tema Humberto Theodoro Júnior leciona que: “A inércia das partes 

diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do 

processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisprudencial. 

Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular 

exercício do direito de ação. Presume-se, legalmente, essa desistência, 

quando ambas as partes se desinteressam e, por negligência, deixam o 

processo paralisado por mais de um ano, ou quando o autor não promove 

atos ou diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 

dias” (Curso de Processo Civil, vol. I, 20ª ed., ed. Forense, p. 310). 

Destarte, sendo a exequente a única interessada na execução, a sua 

desídia em promover o necessário ao regular andamento do feito, 

conforme demonstrado, é causa de extinção do processo. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo 

único do art. 771 c.c. art. 485, III, ambos do CPC. Sem custas e honorários 

ante o precedente deferimento da assistência judiciária gratuita. Preclusa 

a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se, intimem-se. Rondonópolis/MT, 30 de 

outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006262-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FELIPAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER HELENO DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006262-30.2018.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de Inventário do 

ESPÓLIO DE VALTER HELENO DA SILVA, sendo requerente VILMA 

FELIPAK, todos devidamente qualificados nos autos. Após o decisum 

inaugural, a autora pugnou pela extinção do feito (ID 14858971). Relatei o 

essencial. Decido. Como se vê, havendo desistência expressa da ação, 

inexiste outra alternativa senão extinguir o feito sem resolução do mérito, 

sendo que em razão da natureza da demanda não incide a regra do § 4º, 

do art. 485, do Código de Processo Civil, que prevê para sua aplicação a 

anuência da parte contrária. Posto isso, HOMOLOGO a desistência da 

ação, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e JULGO, em consequência, extinto o processo, com supedâneo no 

art. 485, VIII do CPC. Sem custas ante a gratuidade da Justiça que ora 

defiro em favor da autora. Sem condenação da verba honorária à vista de 

insubsistir contenciosidade. Preclusa a via recursal, deem-se baixas e 

arquivem-se. Publique-se e intimem-se. Rondonópolis-MT, 30 de outubro 

de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007000-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1007000-52.2017.8.11.0003. REQUERENTE: LUCILEIDE MENDES DE 

ARRUDA REQUERIDO: SIDMAR REGINALDO DA SILVA VISTOS. LUCILEIDE 

MENDES DE ARRUDA ajuizou ação de reconhecimento e extinção de união 

estável c.c. pedido de partilha de bens em face de Sidmar Reginaldo da 

Silva, ambos bem qualificados nos autos. No curso do processo foi 

designada audiência de conciliação com resultado exitoso, tendo o casal 

efetivado autocomposição com relação a existência da união estável e 

seus efeitos, bem como quanto à partilha de bens. O juízo veio a nomear 

advogado para atuar em favor dos interesses do requerido, tendo o 

mesmo ratificado o acordo entabulado entre as partes em sede de 

audiência de conciliação (ID 14827712). Relatei. Decido. Trata-se de ação 

de reconhecimento e extinção da união estável litigiosa em que o casal 

logrou êxito na autocomposição, em que foram atendidos todos os 

requisitos para o deferimento do pedido. O acordo do casal apresenta-se 

com regularidade formal, além de evidenciar que estão suficientemente 

resguardados os interesses das partes. Destarte, é certo que a união 

estável, não possuindo natureza contratual, mas sendo 

constitucionalmente considerada como entidade familiar equiparada ao 

casamento, gera para os conviventes seqüelas jurídicas. Assim, tem-se 

que a união estável é uma modalidade de entidade que inicia e termina 

espontaneamente com o fim da vida em comum, vez que desprovida das 

formalidades próprias do casamento, sendo certo que a intervenção 

judicial é cabível para o acertamento das seqüelas advindas daquele 

relacionamento. Assim, satisfeitas as exigências legais, diante da 

manifestação de vontade do casal de formalizar a existência da união 

estável e regulamentar os efeitos dela decorrentes, o pedido há de ser 

acolhido Vale citar, a respeito, comentário de Marcelo Truzzi Otero ao art. 

732, do Código de Processo Civil: 'Diante da maior liberdade conferida aos 

companheiros para disciplinarem os efeitos da união estável, 

questiona-se, em momento de desjudicialização, se os companheiros 

teriam interesse jurídico na submissão do distrato consensual da união 

estável à homologação judicial. O CPC/2015, no dispositivo em causa, 

deixa absolutamente claro que sim, dispondo expressamente que se 

aplicará, no que couber, à dissolução consensual da união estável o 

mesmo procedimento observado para a separação e o divórcio 

consensuais. A homologação judicial do distrato celebrado pelos 

conviventes pacifica interesses em conflito, confere título executivo, 

transmite um inegável sentimento de segurança que os instrumentos 

particulares não proporcionam, ainda que desfrutem de idêntica eficácia 

jurídica. Isso sem considerar que, ao negar homologação judicial para o 

distrato a que chegaram os conviventes, impõe-lhes tratamento distinto 

àquele conferido aos cônjuges, em clara afronta ao comando do art. 226 

da CF/1988. Andou bem o legislador, pontificando a legalidade do acordo'. 

(OTERO, Marcelo Truzzi, In: Cruz e Tucci e Outros. Código de Processo 

Civil Anotado. Curitiba, AASP, 2015. p. 1.136). Diante da regularidade dos 

termos da avença entabulada pelas partes, HOMOLOGO O ACORDO 

FORMULADO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil. Homologo, ainda, a questão referente à partilha 

de bens, bem como declaro que as partes viveram em união estável pelo 

período compreendido entre 18.03.2003 a fevereiro de 2017. Sem custas 

ou honorários, haja vista as partes militarem sob o pálio da Justiça gratuita, 

restando referido benefício deferido em favor do requerido. Preclusa a via 

recursal, arquive-se, com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de outubro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003287-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

GEOVANI DE SOUZA HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO HÁ (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1003287-69.2017.8.11.0003. REQUERENTE: SERGIO HENRIQUE DE 

SOUZA, GEOVANI DE SOUZA HENRIQUE Vistos. Trata-se de pedido de 

Alvará Judicial, objetivando a obtenção de autorização para levantamento 

de saldo em conta corrente, bem como de resíduo de benefício 

previdenciário e valores a titulo de FGTS/PIS existentes em nome do de 

cujus José Henrique Sobrinho, falecido aos 23/12/2015. Juntou 

documentos. Verifica-se a inexistência de saldos bancários em nome do 

de cujus, além de inexistirem saldos a título de PIS/FGTS (ID n. 10812605), 

tendo este juízo efetivado inclusive consulta perante o sistema 

BACENJUD, conforme extrato anexo. É o breve relatório. DECIDO. 

Inexistindo saldo bancário e valores a titulo de FGTS-PIS a serem 

levantados, examino o derradeiro pedido de levantamento de resíduos 

previdenciários, invocando para tanto o princípio da economia processual 

haja vista a ausência de pleito específico na peça exordial. Pois bem. Em 

exame dos autos tenho que inexistem impedimentos para que os herdeiros 

do de cujus procedam ao levantamentos do resíduo de benefício 
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previdenciário existente em nome do falecido, conforme informação 

constante do documento vertido no ID n. 13935841. Ante o exposto, 

DEFIRO o presente pedido de Alvará Judicial, autorizando os requerentes 

a proceder ao levantamento do resíduo previdenciário existente em nome 

de Jose Henrique Sobrinho. Isento de custas e despesas processuais, 

observando-se que a parte requerente é beneficiária da gratuidade 

processual. Honorários advocatícios incabíveis, na espécie. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos. Oportunamente, expeça-se ALVARÁ ao 

INSS ou a instituição financeira por ele indicada, autorizando os autores, a 

proceder ao levantamento dos resíduos previdenciários existentes em 

nome de JOSE HENRIQUE SOBRINHO, CPF 729940702-97. P.I. 

RONDONÓPOLIS, 31 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003666-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA (REQUERENTE)

ALISSON GALVAN SPERANZA (REQUERENTE)

MATHEUS LUAN GALVAN SPERANZA (REQUERENTE)

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONEIDE GALVAN SPERANZA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003666-10.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de INVENTÁRIO do 

ESPÓLIO de ALCIONEIDE GALVAN SPERANZA, sendo requerente e 

inventariante JULIO CESAR SPERANZA e OUTROS, todos devidamente 

qualificados nos autos. Vieram os documentos pertinentes. A exordial foi 

recebida no ID 8253671, nomeando-se o requerente para o encargo de 

inventariante. Após um ato e outro, o inventariante foi instado a apresentar 

o plano final de partilha, com a apresentação dos documentos 

remanescentes e a inclusão no rol de bens das quotas sociais a que a 

falecida fazia jus. Conquanto, o inventariante foi pessoalmente intimado no 

ID 13240948, assim como na pessoa de seu advogado, via DJe, deixando 

de ultimar os atos necessários ao prosseguimento do feito. É o relatório do 

necessário. DECIDO. Compulsando os autos, vislumbro que a parte 

requerente apesar de devidamente intimada por seu patrono e 

pessoalmente deixou de promover o necessário ao prosseguimento do 

feito, operando-se o transcurso do prazo sem qualquer manifestação. É 

sabido que a prestação jurisdicional possui caráter instrumental, 

secundário, declarativo/executório, desinteressado e provocado, 

valendo-se da função pacificadora Estatal, aplicando o direito ao caso 

concreto. Para toda e qualquer ação exige-se que a parte preencha as 

condições respectivas, notoriamente conhecidas, bem como os 

pressupostos processuais, sendo cediço que a demanda não pode ficar 

aguardando sine die providência específica da parte necessária ao 

andamento processual, daí se aplicando a sanção processual pela inércia, 

qual seja, extinção processual sem análise do meritun causae, conforme 

norma ínsita no art. 485, do CPC. Destarte, resta inviabilizado o julgamento 

do feito sem a diligência que a parte autora cumpria realizar, porquanto 

deixou de apresentar o esboço de partilha, com a retificação do valor da 

causa e eventual recolhimento da diferença das custas e taxas judiciárias, 

o que demonstra, por ora, a inviabilidade de dar seguimento ao feito. 

Outrossim, ao que se denota dos fólios processuais, todos os herdeiros 

estão assistidos pelo mesmo patrono no feito, inexistindo qualquer 

irresignação quanto ao atual exercício da inventariança, assim como de 

credores habilitados. Deveras, a inventariante deixou de conferir impulso à 

marcha procedimental, além de ter contrariado a expectativa de duração 

célere do processo por ofensa ao princípio da razoabilidade, previsto no 

artigo 5°, inciso LXX, da Constituição Federal, sem que a interessada se 

desincumbisse de seu ônus, atribuído quando da assunção do múnus por 

ela perquirido. Assim sendo, tendo em vista que o autor por comodidade 

ou desinteresse, não promoveu as diligências que lhe competia, o que vem 

impedindo o prosseguimento regular do presente feito, não é razoável 

manter a tramitação da ação, devendo a mesma ser extinta, porquanto nas 

circunstâncias atuais dos autos é inviável a sua continuidade, sobretudo 

diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo, o que leva a sua extinção. Ademais, a título 

de argumentação, pode o inventariante, desde que preenchidos os 

requisitos legais, converter o processo de inventário judicial para o 

extrajudicial a qualquer tempo, conforme disposição expressa contida na 

Resolução nº 35/2007 do CNJ que disciplinou a aplicação da Lei nº 11.441 

pelos serviços notariais e de registro, prevendo em seu artigo 2º a 

faculdade aos interessados de requerer a suspensão do procedimento 

judicial e promovê-lo extrajudicialmente, cujo regramento fora inserido, 

aliás, no art. 610, §1º, do CPC. Posto isso, na confluência desses 

argumentos, considerando a ausência de pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Custas recolhidas. Honorários indevidos. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares. Publique-se, 

intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000527-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA APARECIDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO(A))

LUANA LAYS PIRES DE ANDRADE OAB - MT18154/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI RODRIGUES NEVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANGELA MARCIA SILVA NEVES (HERDEIRO)

DINAIR CRISTINA DE PAULA OAB - MT18040/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000527-84.2016.8.11.0003 Vistos etc., PEDRINA APARECIDA 

ALVES, na qualidade de representante legal do ESPÓLIO de IRANI 

RODRIGUES NEVES, pugna por autorização judicial via ALVARÁ para 

proceder ao levantamento de valores disponíveis junto ao Banco do Brasil 

de titularidade do falecido, visando a quitação das dívidas do autor da 

herança, tais como financiamento do veículo inventariado, impostos dele 

decorrentes e o tributo causa mortis. Noticia a autora ser cônjuge 

supérstite do falecido, possuindo este filhos, conforme consta dos autos 

sucessórios sob Código 748246, dentre os quais apenas a herdeira 

Angela com representação processual diversa. Recebida a inicial (ID 

1422234), determinou-se a intimação da r. herdeira para manifestar 

anuência quanto ao pleito exordial, sendo a eventual inércia a ser 

interpretada como aceitação tácita. A intimação ocorreu na pessoa da 

causídica Dinair Cristina de Paula, conforme fl. 211 daquele feito e ID 

8704315 dos autos epigrafados, cuja habilitação no feito ocorreu 

posteriormente, no ID 10730792, noticiando acerca da matéria ser 

necessária a prestação de contas, nos moldes do art. 553, do CPC. O 

documento constante do ID 9780062 indica a disponibilidade de valores em 

favor do falecido junto ao Banco do Brasil. Instadas as partes a se 

manifestarem (ID 10730792), a autora reiterou o pedido inicial (ID 

15109779), enquanto a herdeira Angela quedou-se inerte. Relatei o 

essencial. Decido. Ao compulsar os autos verifico a legitimidade das 

partes, viúva e filhos, legítimos sucessores do de cujus. Outrossim, 

extrai-se do documento registrado no ID 9780062 a existência de 

numerário disponível em favor do falecido junto ao Banco do Brasil, os 

quais haverão de ser revertidos em prol do pagamento dos tributos 

devidos, visando, sobretudo, a finalização do inventário, que já se 

encontra inserido, inclusive, nas metas prioritárias do CNJ. Posto isso, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar a expedição de alvará 

autorizando a requerente PEDRINA APARECIDA ALVES, a levantar os 

valores existentes junto ao Banco do Brasil, a que fazia jus o falecido 

IRANI RODRIGUES NEVES, consignando-se que o aludido montante deverá 

ser destinado tão somente ao pagamento dos tributos e débitos incidentes 

sobre o espólio e seu patrimônio, conforme disposto na preambular. 

Expeça-se alvará com validade de 30 (trinta) dias. Após, arquive-se com 

as cautelas de praxe. Determino a prestação de contas dos numerários a 

ser efetivada no bojo do processo sucessório (ID 748246), a fim de 

demonstrar a reversão dos mesmos em prol do custeio das r. expensas, 

na proporção disponível, a serem apresentados nos 60 (sessenta) dias 

subsequentes. Traslade-se cópia da presente aos autos de inventário sob 

Código 748246. Sem custas, eis que as partes militam sob o pálio da 

Assistência Judiciária Gratuita. Honorários indevidos. Publique-se. 

Intimem-se. Rondonópolis-MT, 05 de novembro de 2018. Cláudia Beatriz 
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Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008747-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PEREIRA BUQUIGARE (REQUERENTE)

MARIA INEZ PEREIRA BUQUIGARE (REQUERENTE)

FRANCISCO ALDACIR ROCHA (REQUERENTE)

VANDERLEIA PEREIRA BUQUIGARE (REQUERENTE)

DONIZETE COSTA TEODORO (REQUERENTE)

SEBASTIAO PEREIRA BUQUIGARE (REQUERENTE)

INES LACERDA BUQUIGARE (REQUERENTE)

ROSAGELA PEREIRA BUGUIGARE (REQUERENTE)

JURACEMA PEREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

LUCINEY DE MELO QUEIROZ OAB - MT24900/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1008747-03.2018.8.11.0003. VISTOS. Trata-se de pedido de ALVARÁ 

formulado por JURACEMA PEREIRA BARROS e outros visando o 

levantamento da quantia referente aos valores existentes em conta da 

conta bancária em nome do falecido Clarindo Ferreira Buquigaré perante o 

Banco Itaú. Narra a exordial serem os autores herdeiros do falecido, razão 

pela qual pugnam pela liberação de valores na proporção de 1/6 de cada 

um dos requerentes. Com a inicial vieram documentos. Efetivei pesquisa 

perante o sistema BACENJUD a fim de identificar a existência de referidos 

valores, conforme extrato anexo. Relatei. Decido. Prima facie, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. No mais, desacolho o pedido 

de alvará, pois consta da certidão de óbito que o falecido deixou bens a 

inventariar (ID n. 15705587) , sendo que a Lei n.º 6858/80 somente 

possibilita o levantamento do saldo em conta bancária por alvará quando o 

falecido não deixa outros bens. Os valores devem, portanto, ser 

inventariados e partilhados conjuntamente com os demais bens do de 

cujus. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ALVARÁ JUDICIAL, 

com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem 

custas por tratar-se de feito que tramita sob o pálio da Justiça Gratuita. 

Sem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P.I. Rondonópolis, 6 

de novembro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010157-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

RENAN RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

CRISTINA MARIA RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

EMANUELLE RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

RAUL RODRIGUES SALUSTIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

KATIA LUZIA DE GODOI OAB - MT12393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SALUSTIANO PINTO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA ROCHA PORTO DA COSTA VIEIRA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

intimação da inventariante CRISTINA MARIA RODRIGUES SALUSTIANO 

para colacionar aos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, os seguintes 

documentos - sob pena de extinção: a) cópia das certidões de 

nascimentos dos herdeiros; b) matrícula atualizada dos imóveis 

inventariados e descritos nos itens “c”, “d” e “e”, da petição de ID 

13222171, devidamente registrados em nome do falecido; c) certidão 

negativa de débito federal, estadual (expedida pela PGE) e municipal em 

nome do de cujus; d) Guia de Informação e Apuração do ITCD, 

acompanhada do comprovante de quitação do tributo ou declaração de 

isenção do mesmo; e) certidão negativa de testamento, nos moldes do art. 

2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que documento indispensável à 

propositura da presente ação (ID 14605236).

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005303-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA RODRIGUES (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que apresente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a descrição completa, com referências da localização, dos bens 

móveis e imóveis a serem avaliados judicialmente, possibilitando a 

expedição dos documentos por este Juízo Especializado.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005303-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA RODRIGUES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.:1005303-93.2017.8.11.0003 Vistos etc., 01. A teor do pedido 

constante do ID n. 12820645, efetivo pesquisa perante o sistema Bacenjud 

para fins de apurar a existência de eventual saldo bancário aplicado em 

instituição financeira em favor do falecido JOSE DE SOUZA RODRIGUES, 

conforme extrato anexo. Lancei também pesquisa perante o sistema 

RENAJUD em busca de veículos existentes em nome do falecido, 

conforme extrato anexo. 02. No mais tenho que o pretenso 

reconhecimento da união estável vivenciada com o ‘de cujus’, no processo 

de inventário, somente é possível quando não existe controvérsia, sendo 

que in casu, ante ao teor do bem lançado parecer ministerial retro, deverá 

a inventariante comprovar a sua condição de companheira através de 

sentença declaratória apta a embasar referida condição, no prazo de até 

120 dias, não se prestando a escritura pública encartada aos autos para 

comprovar tal condição, tratando-se de questão de alta indagação. Ilustro: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. 

INVENTÁRIO. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA 

PÚBLICA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao 

agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de 

dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a 

demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, 

parágrafo único do CPC/2015). 2. As questões de alta indagação devem 

ser resolvidas nas vias ordinárias e não nos autos do inventário, já que, 

por sua natureza, exigem o contraditório e a ampla defesa. 3. A existência 

da união estável não deve, em princípio, ser analisada no processo de 

inventário, pois, para tanto, é exigível a produção de provas, ainda que 

haja escritura pública relativa sobre o companheirismo. Precedentes. 4. 

Agravo de instrumento conhecido desprovido. (TJDFT - Acórdão 

n.1005629, 07031814020168070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 

8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 23/03/2017, Publicado no DJE: 

29/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, determino que a 

inventariante apresente, no prazo de 90 dias os a integralidade 

documentos exigidos pelo ente fazendário na manifestação vertida no ID 

n. 12820645. 03. Por fim, diante do interesse de incapaz no feito, acolho a 

cota ministerial retro, para tanto, proceda-se à avaliação do acervo 

patrimonial inventariado em observância das normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 14653-1:2001). Com o laudo 

manifeste-se a inventariante e o Ministério Público, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo concordância com a avaliação, intime-se a 

inventariante para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, as últimas 

declarações, acompanhadas do plano de partilha, abrindo-se nova vista 

ao Parquet e à Fazenda Pública para fins do art. 638 do CPC. Dê-se 

ciência ao ente fazendário e ao Ministério Público. Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 
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Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 748246 Nr: 6813-66.2014.811.0003

 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: PEDRINA APARECIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRANI RODRIGUES NEVES, 

ANGELA MARCIA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:MT/8.958, LUANA LAYS PIRES ANDRADE - OAB:18154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:MT/8.958, DINAIR CRISTINA DE PAULA - OAB:18040/0, LAURA 

ARAUJO DA SILVA - OAB:, LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 Vistos etc.,

 1. Ab initio, deixo de processar o presente inventário no que tange ao 

imóvel supostamente cedido pelo INCRA ao autor da herança, sobretudo 

diante das derradeiras informações prestadas às fls. 236/239, porquanto 

eventual posse exercida em vida não comporta reconhecimento pelo 

órgão competente.

2. Destarte, intime-se a inventariante, na pessoa de seu causídico, a fim 

de apresentar o plano final de partilha, nos moldes dos arts. 651 e 653, do 

CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ademais, denota-se dos autos que os veículos indicados nos CRLV de fls. 

37/38, possuem restrição gravada em decorrência de alienação fiduciária 

firmada entre o proprietário do bem e terceiro não integrante da lide, 

impedindo, via de consequência, o ato de transmissão pretendido com o 

presente procedimento.

Assim, deverá a inventariante colacionar, no mesmo lapso, a respectiva 

carta de desalienação dos bens móveis, a fim de possibilitar a conclusão 

os atos de transmissão ora pretendidos, bem como apresentar cópia do 

CRLV da motocicleta indicada no item ‘4’ de fl. 106, devidamente registrado 

em nome do falecido.

Ainda, assinalo que a inventariante deverá apresentar, na mesma ocasião, 

a Guia de Informação e Apuração do ITCD, acompanhada do comprovante 

de recolhimento do tributo ou declaração de isenção do mesmo.

3. Após, intime-se a sucessora Angela para, querendo, se manifeste no 

prazo legal, bem como apresente cópia da certidão de óbito a que alude o 

petitório de fl. 250, diante da ausência de apresentação respectiva (fl. 

251).

4. Por fim, abra-se vista dos autos à Fazenda Pública para fins do art. 638, 

do CPC.

5. Ao término das providências, renove-se a conclusão.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 434674 Nr: 3340-14.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDA MARIA DE SOUZA, EURIDES 

FERREIRA DE SOUZA, ESPOLIO DE ARLINDO ANTONIO DE SOUZA, 

HELENA MARIA DE SOUZA, LOURIVALDO FERREIRA DE SOUZA, MARIA 

CIRCE FERREIRA DE SOUZA, MARIA INAURA FERREIRA DE SOUZA 

SILVA, GUIOMAR RODRIGUES REIS, JOSÉ APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13772, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - OAB:9866/MT, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES 

ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT, MAURICIO CASTILHO SOARES - 

OAB:MT/11.464, PRYSCILLA RODRIGUES - OAB:22369/O, RICARDO 

ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A, ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:/MT 5.183, ROSSILENE BITENCOURT IANHES 

BARBOSA - OAB:5183-MT, WELITON W GARCIA - OAB:MT/12.458, 

WELITON WAGNER GARCIA - OAB:12458/O

 Vistos etc., 1. Prima facie, a teor do pedido de inclusão do bem imóvel 

rural no presente inventário, a companheira supérstite não logrou êxito em 

comprovar a propriedade/posse do bem que pretende ver amealhado no 

acervo inventariado, (...) Desse modo, as questões que extrapolam esta 

finalidade e que exigem instrução probatória própria não comportam 

resolução neste feito, impondo sua remessa aos meios ordinários, 

consoante o art. 612 do CPC.Posto isso, não há que se falar em 

designação de audiência instrutória para colheita de provas ou qualquer 

dilação probatória tendente a demonstrar a existência de semoventes 

distintos daqueles estampados no extrato fornecido pelo INDEA à fl. 

318.Na mesma linha de raciocínio, inviável o oficiamento junto à empresa 

Ensercon, (...) 2. De outra banda, a par da ausência de atendimento do 

quanto determinado no ofício de fl. 327, efetivei pesquisa perante o 

Sistema BacenJud, a fim de averiguar a movimentação bancária das 

contas de titularidade do falecido desde à época do passamento, 

consoante decisum de fl. 325, nos termos do extrato anexo.Destarte, 

aguarde-se a resposta da instituição financeira que haverá de aportar ao 

feito por intermédio do correio, no lapso de 30 (trinta) dias. Com a 

resposta, promova-se a Serventia a competente juntada aos autos e, 

abra-se vista às partes, na pessoa de seus respectivos advogados para, 

querendo, se manifestem em 05 (cinco) dias.3. Por fim, intime-se a 

inventariante para apresentar o plano final de partilha, nos 15 (quinze) 

dias subsequentes às manifestações, acompanhado dos seguintes 

documentos: a) Guia de Informação e Apuração do ITCD alusiva ao 

comprovante de pagamento de fl. 322; b) certidão de matrícula atualizada 

dos bens inventariados, devidamente registrados em nome do extinto, 

inclusive daquele sob RGI nº. 7.016 (fls. 72/75).Intime-se também a 

herdeira Maria Inaura, por sua patrona (fl. 298), a fim de colacionar ao 

feito, em 05 (cinco) dias, cópia dos documentos pessoais de seu consorte 

e instrumento de representação processual do mesmo.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 786358 Nr: 8773-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RUBENS NERIS, JOSE MIGUEL NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELVIRIO FERREIRA NERIS, 

ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES VILELA NERIS, CELIA MARIA NERES 

FERREIRA, LUIS FERNANDO NERIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS DENISE MELCHIOR 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 11615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, ISADORA DO 

NASCIMENTO BARBOSA - OAB:18224

 Vistos etc.,

Em análise dos autos, extrai-se que os herdeiros Luis Fernando e Célia 

Maria se encontram representados pelos causídicos Leonardo Randazzo 

Neto e Adriana Regina Pietsch S. L. Maranhão (fls. 50/51), ao passo que o 

inventariante pela Dra. Gladis Denise Melchior.

Destarte, intimem-se os herdeiros por intermédio dos patronos constituídos 

(fls. 50/51), a fim de que se manifestem acerca do plano final de partilha 

(fls. 112/118), no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 443500 Nr: 12170-66.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LA, RAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 I. Por oportuno, aa teor do petitório retro bem como considerando que 

Leticia Araru atingiu a maioridade no curso da ação (‘vide’ certidão de 

nascimento de fl. 18), intime-se a parte exequente pessoalmente, para 
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que, no prazo de 05 (cinco) dias, se digne em regularizar a representação 

processual, nos termos do art. 76, §1º, I, do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção do processo sem julgamento de mérito.

Efetivada a regularização, proceda-se à retificação nos registros do feito 

e no Sistema Apolo para que a mesma passe a constar pessoalmente no 

polo ativo do presente processo.

À propósito:

“Ao atingirem a maioridade a parte deve passar nova procuração a seu 

advogado, substituindo a anterior passada por sua mãe. Isto porque o 

mandato judicial é ato jurídico personalíssimo. Enquanto menor a parte tem 

sua vontade dirigida e orientada pelos pais, mas ao atingir a maioridade, se 

concordar que o advogado continue a representá-la, deve passar nova 

procuração. 2. Esta é uma questão processual passível de corrigenda a 

teor do art. 13 do CPC, mas se ninguém se atentou para isso em Juízo de 

primeiro grau, agora em grau de recurso não é possível se aplicar o art. 13 

do CPC, sendo caso de falta de capacidade postulatória o recurso não 

deve ser conhecido.” (TJMT. Processo: Apelação Cível nº 32380/2005. 

Rel. Des. A. BITAR FILHO. Julgado em 05/07/2006).

II. No mesmo prazo e sob a mesma pena, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, promovendo os atos necessários, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, 

II, III e §1º).

Em caso de não serem encontradas pessoalmente por motivo de alteração 

de endereço, intimem-se via edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para 

fins e prazo suprarreferidos.

Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 906297 Nr: 7164-97.2018.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNA, AMDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, recebo e conheço o recurso, porém nego-lhe provimento.Não 

obstante tenha sido julgado improcedente o presente recurso não o 

visualizo, pelo menos neste momento, como manifestamente protelatório, 

razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no Código de Processo 

Civil, art. 1.026, §2º. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 700492 Nr: 8463-56.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCSDS, MSDS, LSDS, MSDS, HCSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos etc.,

Trata-se de ação de “Cumprimento de Sentença” movido por D. C. S. da S. 

e M. S. da S., representador por sua genitora, Sra. Lindimar Souza da 

Silva; e Hellen Cistina Souza da Silva em desfavor de Miguel Pereira de 

Souza, devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a Defensoria Pública na defesa dos interesses de 

seus assistidos, noticiou que o demandante não possui interesse no 

prosseguimento do feito, notadamente diante da realização de ajustes 

extrajudiciais quanto ao debito exequendo.

É o relatório do necessário. DECIDO.

A faculdade de desistir da execução é assegurada ao credor pelo art. 775 

do Código de Processo Civil, registrando que, embora indisponível o direito 

aos alimentos, a respectiva cobrança fica ao alvedrio da parte exequente.

Por oportuno, registro que os alimentos são irrenunciáveis, 

intransacionáveis e incompensáveis, sendo que o encargo alimentar é de 

ordem pública, imposto pelo legislador por motivo de humanidade e 

piedade, visado à sobrevivência digna do ser humano, principalmente 

daquele que de assistência necessitar, e por este motivo, embora possa 

deixar de exercer o direito, jamais pode renunciar a ele. O que se pode 

renunciar é a faculdade de exercício, não a de gozo.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência da ação formulada através do pedido retro, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 925 

do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários, face à gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida.

Ciência ao Ministério Público.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

 P. I. C.

 Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 909164 Nr: 7944-37.2018.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFADM, AFGADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REYNALDO OLIVEIRA RUY - 

OAB:13895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme B. Cruvinel - 

OAB:19492

 Vistos etc.,

 I. Prima facie, recebo o feito no estado em que se encontra, ratificando os 

atos emanados do r. Juízo.

II. Destarte, intimem-se as partes, por seus patronos via DJE para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando de forma objetiva, os fatos que desejam demonstrar 

(CPC, art. 369), sob pena de preclusão da prova.

Em caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas pretendem 

arrolar, para fins de melhor adequação da pauta pelo juízo.

Após, renove-se a conclusão.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 732586 Nr: 12770-82.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHSD, AMSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

 I. Prima facie, indefiro a suspensão processual postulada à fl. 110 

porquanto o feito não pode ficar aguardando sine die providência 

específica da parte interessada, indispensável ao regular andamento do 

feito, sob pena de eternizar o procedimento judicial.

Não obstante, denota-se que da data do petitório até o presente, decorreu 

prazo superior ao pleiteado.

II. Destarte, intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, promover o regular prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, III e §1º).

Em caso de não ser encontrada por motivo de não localização no 

endereço constante dos autos, intime-se via edital, com prazo de 15 

(quinze) dias, para fins e prazo suprarreferidos.
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 Em seguida, tornem os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 713925 Nr: 9074-72.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVAP, AMADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Prima facie, considerando que a parte exequente atingiu a 

maioridade no curso da ação (fl. 11), efetive-se a retificação nos registros 

do feito e no Sistema Apolo para que a mesma passe a constar 

pessoalmente no polo ativo do presente processo, ante a desnecessidade 

de ser representada por sua genitora.No mais, intime-se o exequente 

suprarreferido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a sua 

representação processual, sob pena de nulidade, nos termos do art. 76, I, 

do Código de Processo Civil.(...), diante da inexitosa tentativa de 

efetivação da solenidade conciliatória anteriormente aprazada e ante a 

impossibilidade de decretação de nova prisão civil por dívida alimentar do 

devedor, sobretudo diante do enclausuramento levado a efeito 

anteriormente, remetam-se os autos ao contador judicial para que proceda 

a elaboração de cálculo atualizado do valor executado, no prazo de 15 

(quinze) dias, excluindo-se os meses anteriores ao mês de outubro de 

2015, uma vez que a persistência do débito poderá justificar a renovação 

da medida coercitiva em relação às parcelas alimentares vencidas e 

impagas sucessivamente a referido período.Por fim, malgrado as 

alegações tecidas pelo executado às fls. 135/135-vº, registro que o 

desemprego superveniente do devedor de alimentos não reduz de forma 

instantânea o valor da pensão alimentícia, nem faz com que o referencial 

de ajuste das parcelas que tem por base os rendimentos do alimentante, 

passe a ser o salário mínimo vigente, devendo o valor do encargo 

alimentar corresponder ao último pagamento realizado na constância do 

emprego formal, razão pela qual refuto o quanto disposto no petitório retro.

(...))Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 281465 Nr: 4898-36.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDS, TDCR, LVDC, MBCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMAO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA - 

OAB: MT/5.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORESTES MIRAGLIA 

CARVALHO - OAB:4792/MT

 Assim, JULGO EXTINTO o presente processo, com fundamento no artigo 

76, §1º, I c/c 485, III e VI, do Código de Processo Civil.Via de 

consequência, recolha-se o mandado de prisão de fl. 64, adotando-se as 

providências necessárias ao quanto efetivado à fl. 161.Ainda, promova-se 

o cancelamento da inscrição do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes (CPC, art. 782, § 4º).Sem custas e honorários face, eis que 

concedo aos exequentes os benefícios da gratuidade da Justiça, 

conforme requerido em petitório inicial. Preclusa a via recursal, 

cerifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas de 

estilo.Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018.Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 906296 Nr: 7163-15.2018.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNA, AMDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou 

evidenciado o propósito primordial e exclusivo da parte autora na 

reavaliação da matéria já apreciada em decisão oportuna, de tal sorte que 

inexistiu qualquer omissão, contradição ou obscuridade no decisum 

invectivado, entendo que o pedido formulado deva ser imediatamente 

rechaçado, mormente, pois, encontra-se em sintonia à Portaria 

161/2016-PRES.Desta feita, recebo e conheço o recurso, porém nego-lhe 

provimento.Não obstante tenha sido julgado improcedente o presente 

recurso não o visualizo, pelo menos neste momento, como manifestamente 

protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no Código de 

Processo Civil, art. 1.026, §2º. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 448733 Nr: 3912-33.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSR, SAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061/MT, VIRIATO BISPO SEABRA - OAB:OAB/MT11061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Diante dos comprovantes de rendimento do executado encartados às fls. 

71/92, os quais correspondem ao período objeto da presente execução e 

malgrado as judiciosas ponderações tecidas pelo Ministério Público acolho 

parcialmente o pedido vertido in fine às fls.67/69, eis que, incumbe à parte 

interessada prover o necessário a regular marcha processual.

Destarte, intime-se a parte exequente, por seu patrono via DJE, para fins 

de liquidação da sentença exequenda nos termos do art. 509, §2º do CPC, 

relativamente ao período compreendido à sua pretensão inicial, 

apresentando respectiva memória de cálculo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, bem como requerer o que de direito ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.

Registro, por oportuno, que deverá a parte exequente ater-se aos limites 

estabelecidos ao rito eleito, abstendo-se de incluir período não abrangido 

pela legislação vigente.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 433196 Nr: 1860-98.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TRDA, VADS, DR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ITACARAMBI P 

E CANDIDO - OAB:13.304-MT, GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - 

OAB:17130/0, JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - 

OAB:22862/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT, VANDIR VERDOLIN - OAB:7464/MT

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do parágrafo único do art. 771 c.c. art. 485, III e VI, ambos do CPC. Sem 

custas e honorários ante o precedente deferimento da assistência 

judiciária gratuita. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo. Após, arquivem-se os autos com as baixas estilares.P. I. 

C. Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018.Cláudia Beatriz 

SchmidtJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 798160 Nr: 13541-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HGVDO, HVDO, JVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - OAB:15465, 

EDSON RITTER - OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Diante da citação editalícia efetivada, intime o patrono da parte exequente 

por DJE para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito ao 

regular andamento do feito, sob pena de extinção.

Escoado o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente as partes 

exequentes para manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

promovendo os atos necessários, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, II, III e §1º).

Em caso de não serem encontradas pessoalmente por motivo de alteração 

de endereço, intimem-se via edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para 

fins e prazo suprarreferidos.

Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

Rondonópolis/MT, 05 de novembro de 2018.

 Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 436526 Nr: 5194-43.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTOR PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO AOS CÁLCULOS DE 

FLS.198/201.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 708902 Nr: 3794-23.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBRDS, APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA BARCELOS FILHA 

- OAB:16.475-A, Jonas Pimentel Barbosa Neto - OAB:MT18454, 

PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152/MT

 IMPULSIONO os autos para proceder à intimação da parte EXECUTADA, 

conforme requerido em audiência (fl. 147), para que se manifeste no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 818959 Nr: 2544-13.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVAM, AAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO O FEITO PARA QUE SEJA ABERTA VISTAS AO EXEQUENTE 

PARA MANIFESTAR-SE, QUERENDO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 733253 Nr: 13284-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDSN, MALDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT15525, PATRÍCIA SILVA SOUZA - OAB:21198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 IMPULSIONO os autos para intimação da parte EXEQUENTE, para que, 

querendo, se manifeste sobre a defesa apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 385379 Nr: 13456-21.2006.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGS, AISDS, AMSS, JMDS, GJDAS, NNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO se tratar de processo da META 2 CNJ, IMPULSIONO os 

autos para expedição de intimação pessoal da inventariante, conforme 

descrito no item 4 de fl. 184.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 813689 Nr: 797-28.2016.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO O FEITO PARA DEFERIR A SUSPENSÃO DO PROCESSO 

PELO PRAZO SOLICITADO NA PETIÇÃO DE FLS.68 (SESSENTA DIAS).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819673 Nr: 2791-91.2016.811.0003

 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: JRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDB, EDBC, JGBO, CDBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - OAB:, VANDERLEI 

SILVERIO PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 INTIMAÇÃO das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que de direito, bem como para especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando de forma objetiva, os fatos que deseja demonstrar 

(CPC, art. 369), sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819116 Nr: 2608-23.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSC, JDFSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEISSIANY NADINE 

CARVALHO CAETANO - OAB:OAB/MT18950

 IMPULSIONO os autos para proceder à INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA, 

para que, querendo, se manifeste sobre o pedido de desistência às fls. 

91/92, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 806511 Nr: 16850-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBRM, MAMF, BRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23.385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Vistos etc.,

Defiro o pedido retro, notadamente quanto à realização de consulta acerca 

do atual endereço do executado junto à Rede Infoseg, sobretudo 

considerando a “Orientação do CNJ no sentido de que os magistrados, 

antes de determinar a citação editalícia, promovam diligências por meio dos 

convênios disponibilizados pelo Poder Judiciário tais como INFOJUD e 

INFOSEG, a fim de confirmar o endereço ou encontrar o paradeiro do réu.” 

(TJ-RJ - AI: 00198721120148190000, Relator: DES. ANDREA FORTUNA 

TEIXEIRA, Data de Publicação: 27/10/2014), prudente a efetivação de 

pesquisa na Rede Infoseg, cujo resultado da busca segue em anexo.

Assim, cite-se o executado nos moldes da decisão inaugural, constando 

no mandado o endereço obtido na busca realizada na Rede Infoseg.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001659-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA. (RÉU)

TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA (RÉU)

PERCIVAL SANTOS MUNIZ (RÉU)

GUARDA BEM PATIO DE RECOLHIMENTO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA. (RÉU)

KEITI AMARO DA SILVA (RÉU)

ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

LEONEL ABRAO (RÉU)

RODOLFO VALENTINO IMBIMBO (RÉU)

REGINALDO MAURICIO ROCHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMULO MARTINS NAGIB OAB - DF19015 (ADVOGADO(A))

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa 

c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PERCIVAL SANTOS 

MUNIZ, ARGEMIRO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, TALENTECH 

TECNOLOGIA LTDA, ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA, GUARDA BEM 

PÁTIO DE RECOLHIMENTO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, LEONEL 

ABRÃO, RODOLFO VALENTINO IMBIMBO, REGINALDO MAURÍCIO ROCHA 

e KEITI AMARO DA SILVA. O Tribunal de Justiça deste Estado deferiu, em 

antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar a 

indisponibilidade de bens dos agravados/requeridos, no montante de R$ 

21.999.999,60 (vinte e um milhões novecentos e noventa e nove mil 

novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), a ser efetivada 

em Primeira Instância (Id. 14372699). Em razão da medida deferida, 

DETERMINO os seguintes procedimentos: 1 – Inclusão de ordem de 

indisponibilidade no Sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens 

– CNIB, o qual abrange todos os bens do indivíduo, sejam eles imóveis, 

veículos, barcos, aeronaves, quadros, joias, ações etc; 2 – O bloqueio de 

bens em nome dos requeridos, via sistema RENAJUD, tornando inviável a 

sua transferência a terceiros sem a devida ordem ou autorização judicial. 

3 - O bloqueio, via sistema BACENJUD, de ativos encontrados em nome 

dos requeridos em instituições financeiras, na forma do artigo 854 do CPC. 

3.1 - Havendo bloqueio de dinheiro, intimem-se os requeridos, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem na forma do § 3º, do art. 854, do 

CPC, sob pena de converter o bloqueio em indisponibilidade. 3.2 - 

Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou 

decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao 

bloqueio realizado. 4 - Oficie-se às juntas comerciais de Mato Grosso e de 

São Paulo, ordenando-se a abstenção de quaisquer atos que impliquem na 

transferência de quaisquer participações em empresas comerciais em que 

os requeridos sejam sócios; 5 - Juntadas as informações, os autos 

passarão a correr em segredo de justiça (CNGC-17 2.16). A secretaria 

deverá fixar no dorso dos autos tarja da cor amarela (CNGC - item 2.3.21). 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011860-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DUARTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, citem-se os requeridos para 

oferecerem resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, 

será considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). DEFIRO o benefício da 

gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do artigo 98 do CPC. 

Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 31 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006157-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA AQUINO ESCAME CARRASCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1006157-53.2018.811.0003 VISTO. LARISSA AQUINO 

ESCAME ajuizou ação de manutenção do auxílio doença por acidente de 

trabalho e sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária com 

pedido de antecipação de tutela, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que é segurada da 

Previdência Social por ter contribuído na qualidade de empregada nas 

funções de vendedora, operadora de HVI e auxiliar em consultório 

odontológico. Relatou que sofreu acidente de trabalho em 22 de setembro 

de 2010, resultando em uma fratura na perna direita, com o consequente 

encurtamento do referido membro, razão pela qual lhe foi concedido o 

auxílio doença em 14/02/2013 (NB 20139497093). Relatou que não foi 

encaminhada para a reabilitação e que não consegue trabalhar. Assim, 

requereu que o auxílio doença seja mantido e, ao final da ação, que o 

benefício seja convertido em aposentadoria por invalidez acidentária. A 

ação foi distribuída no Juizado Especial Federal de Rondonópolis-MT, onde 

ocorreram os seguintes atos processuais: a) Realizou-se perícia médica 

em 12/09/2013, sendo o laudo acostado às fls. 37/42 PDF. b) O requerido 

apresentou contestação e rechaçou os argumentos apresentados pela 

parte autora, ressaltando que para a concessão do benefício por ela 

pleiteado seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei 

previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso destes 

autos, ensejando o julgamento de total improcedência dos pedidos 

formulados na exordia (fls. 46/50 do PDF). c) A magistrada da Vara 

Especializada Federal julgou a procedência do pedido de aposentadoria 

por invalidez (fls. 67/68 do PDF). Em sede de recurso, o Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região reconheceu a incompetência absoluta daquele 

juízo para o processamento da presente ação, por se tratar de ação 

previdenciária oriunda de acidente de trabalho, declinando a competência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 365 de 509



em favor da Justiça Estadual (fls. 108/109 do PDF). Distribuída a ação 

neste juízo, as partes foram intimadas para especificarem as provas que 

ainda desejam produzir (fls. 118 do PDF). As partes informaram que não 

desejam produzir outras provas, além das existentes nos autos (fls. 118 e 

130 do PDF). É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento no estado 

em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, 

posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas 

se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Pelo exame dos autos, 

anoto que a autora busca, inicialmente, a condenação do INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do benefício auxílio-doença 

previdenciário e, posteriormente, seja transformado em aposentadoria por 

invalidez acidentária, sob a alegação de que estaria incapacitada para o 

trabalho em razão das sequelas advindas de acidente de trabalho. Pois 

bem. O benefício de auxílio-doença pretendido está disciplinado no Art. 59 

da Lei 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja 

incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, 

observado o período de carência respectivo, equivalente a doze 

contribuições mensais, verbis: “Art. 59. “O auxílio doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Observo que o auxílio doença é devido quando houver sequelas que 

impossibilitem a prestação do labor habitualmente exercido, consolidando a 

incapacidade do trabalhador, como restou demonstrado no caso destes 

autos. No caso dos autos, o exame pericial realizado em 12/09/2013, 

apontou que a autora apresenta fratura da diáfise da tíbia (CID S82.2) + 

sequelas de outras fraturas do membro inferior (CID T 93.2) (fls. 39 do 

PDF). A autora está incapacitada total e permanente para o desempenho 

de atividades profissionais que requeiram sobrecarga no membro inferior 

direito, permanência por tempo prolongado na posição ereta e 

deambulação por tempo prolongado (item 1 de fls. 40 do PDF). O referido 

exame aponta, ainda, que a lesão não incapacita a autora para o 

desempenho de toda e qualquer atividade laboral, desde que respeitadas 

às rigorosas limitações referidas no quesito número um (item 2 de fls. 

40/41 do PDF). Diante do exposto, é possível concluir que desde o 

acidente (2010) a autora se encontra incapacitada para o exercício de 

atividade laboral, já que sua incapacidade, apesar de parcial, também é 

permanente. Por isso, diante do seu não restabelecimento para o exercício 

de sua atividade habitual, não pode o INSS suspender o pagamento de 

auxílio doença percebido até que o processo de reabilitação profissional 

definitivo seja concluído, por força do contido no art. 62 em conjunto com o 

art. 101 da Lei 8.213/91, transcritos abaixo: “Artigo 62: O segurado em 

gozo do auxílio doença, insuscetível de recuperação para sua atividade 

habitual, deverá submeter-se ao processo de reabilitação profissional 

para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja 

dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe 

garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, seja 

aposentado por invalidez”. Art. 101: O segurado em gozo de 

auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão 

obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame 

médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação 

profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado 

gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são 

facultativos. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995). Nesse sentido: 

“AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. INCAPACIDADE PARA A 

ATIVIDADE HABITUAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ CONCLUSÃO 

DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 1. O requerente propôs ação pedindo 

a condenação do INSS a restabelecer auxílio-doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez. A sentença reconheceu incapacidade 

definitiva para a atividade habitual e, com base nas condições pessoais, 

descartou a possibilidade de reabilitação profissional. Assim, julgou 

procedente o pedido, condenando o INSS a conceder aposentadoria por 

invalidez. 2. A Turma Recursal, por sua vez, mediante análise 

fundamentada da matéria fática, considerou que a limitação funcional 

atestada no laudo pericial e as condições pessoais do requerente não 

autorizavam a concessão de aposentadoria por invalidez. Por outro lado, 

reconheceu que o laudo pericial atestou incapacidade para a atividade 

habitual de tratorista em razão de cegueira monocular. O colegiado, porém, 

reformou a sentença, julgando totalmente improcedente o pedido. Assim, o 

requerente ficou sem aposentadoria por invalidez e sem auxílio-doença. 3. 

O acórdão paradigma da TNU dispõe que comprovada a incapacidade 

para o desempenho da atividade habitual do segurado, torna-se devido o 

benefício de auxílio-doença (Lei 8.213/91, art. 59, caput), ainda que 

aquele, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, seja 

suscetível de reabilitação profissional. O acórdão recorrido divergiu desse 

entendimento porque, mesmo admitindo incapacidade para a atividade 

habitual, deixou de reconhecer direito ao auxílio-doença. Incidente 

conhecido. 4. O segurado acometido de incapacidade parcial definitiva 

para sua atividade habitual tem direito a receber auxílio-doença até ser 

reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação 

funcional,consoante dispõe o art. 62 da Lei nº 8.213/91. Assim, a 

perspectiva de reabilitação profissional não isenta o INSS de manter o 

auxílio-doença até que o processo de reabilitação profissional seja 

concluído. 5. Já tendo a Turma Recursal firmado como premissa de fato 

que o requerente está definitivamente incapacitado para a atividade 

habitual, não há necessidade de reexame de fatos para decidir pela 

existência do direito ao restabelecimento do auxílio-doença. 6. Pedido 

provido para reformar o acórdão recorrido, condenando o INSS a 

restabelecer o auxílio-doença desde a data da cessação do benefício. 

Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Para efeito de correção 

monetária e de juros de mora, aplicam-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 5º 

da Lei nº 11.960/2009)” (TNU - PEDILEF: 5027305020094058401, Relator: 

JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 

25/04/2012, Data de Publicação: DOU 25/05/2012). “AGRAVO INTERNO - 

PREVIDENCIÁRIO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - 

CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO JÁ QUE NÃO HÁ PROVA SEGURA 

DE QUE SE DEU A RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - 

COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA ATRAVÉS 

DE LAUDO MÉDICO PERICIAL. 1. Não há como prevalecer o ato de 

cessação do benefício se não está lastreado em prova minimamente 

segura acerca da recuperação da capacidade laborativa, quando o 

conjunto probatório está a indicar justamente o contrário, deixando patente 

o fato de que a segurada já era portadora de cardiopatia grave, donde se 

infere que a incapacidade se manteve, portanto, reputa-se indevida a 

suspensão do benefício. 1) O laudo médico pericial comprova os males 

cardiovasculares acometidos à autora, que já existiam ao tempo da 

concessão do auxílio-doença, daí porque deve ser restabelecido, com 

limite na data da concessão do benefício de aposentadoria por idade. 2) 

Recurso improvido.” (TRF da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, AC 

394012, Processo nº. 200451100010493, rel. Des. Federal Andrea Cunha 

Esmeraldo, DJU 29/07/2009, p. 10). Todavia, quanto ao pedido de 

conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez, o 

laudo pericial confirmou que a autora pode desempenhar atividade laboral, 

desde que respeitadas às limitações referidas no quesito número um do 

laudo (sobrecarga no membro inferior direito, permanência por tempo 

prolongado na posição ereta e deambulação por tempo prolongado), 

devendo, portanto, ser encaminhada à reabilitação profissional. Portanto, 

enquanto pendente a possibilidade de a autora passar por reabilitação 

profissional, notadamente quando sua incapacidade, apesar de 

permanente, é parcial, não há que se falar em conversão imediata do 

auxílio doença em aposentadoria por invalidez. Ante o exposto e com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LARISSA 

AQUINO ESCAME contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, tão somente para o fim de determinar que o requerido 

restabeleça em favor da autora o auxílio doença por acidente trabalho NB 

539.472.688-0 (fls. 52 do PDF), bem como pague as parcelas atrasadas 

desde 16/08/2018 - dia seguinte a suspensão do benefício 172.917.162-9 

(espécie 92 – fls. 128 do PDF), até que a segurada seja considerada apta 

para exercer sua atividade habitual ou outra atividade laboral compatível 

com a sua deficiência física (artigo 62 da Lei nº 8.213/91). O INSS deverá, 

ainda, alterar a espécie do auxílio doença previdenciário NB 539.472.688-0 

(31) para auxílio doença por acidente de trabalho (91). Os valores 

atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do 

INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros 

moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, 

desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na 

redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no 

REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por 

unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905). 

Condeno o INSS ao pagamento das despesas processuais (honorários 

periciais custeados pela parte autora) e honorários advocatícios que fixo 
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em 10% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I 

e do Código de Processo Civil. Em atenção ao artigo 1.288 da CNGC, 

segue a síntese para implantação do benefício ora concedido: NOME DO 

SEGURADO: LARISSA AQUINO ESCAME BENEFÍCIO CONCEDIDO: Auxílio 

Doença por Acidente de Trabalho RENDA MENSAL INICIAL: a ser 

calculada pelo INSS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 16/08/2018 - dia 

seguinte à suspensão do benefício 172.917.162-9 (espécie 92). Esta 

sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da 

condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 

1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC). P. R. I. C. 

Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002583-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THOM & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA EVANGELISTA SILVA COIMBRA OAB - PE43724 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA FERNANDA NUNES BRAGA OAB - PE45074 

(ADVOGADO(A))

CATARINA CAVALCANTI DE CARVALHO DA FONTE OAB - PE30248 

(ADVOGADO(A))

PAULA TAVARES DE LIMA STUHRK MAIA OAB - PE26404 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria Fiscal do Município de Rondonópolis (RÉU)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (RÉU)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação de Id. 15002759, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 30 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007680-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA APARECIDA GOVEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, citem-se os requeridos para 

oferecerem resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, 

será considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). DEFIRO o benefício da 

gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do artigo 98 do CPC. 

Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 29 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008250-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. O. Z. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DENISE SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - 616.620.971-15 

(REPRESENTANTE)

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA CONCEICAO SADDI (LITISCONSORTES)

 

DELIBERAÇÕES 1. Declarada aberta audiência, verificou-se que as partes 

não compareceram. A representante da parte autora apresentou atestado 

médico, constando que está enferma. 2. O magistrado redesignou 

audiência para o dia 21 de novembro de 2018, às 13:00 horas, devendo a 

secretaria intimar as partes, advogado, Procurador do Estado e Promotor 

de Justiça. 3. A secretaria deverá advertir a parte autora de que a 

ausência dela na próxima audiência configurará ato protelatório e será 

comunicado ao Estado de Mato Grosso para suspender o pagamento da 

pensão. 4. Nada mais havendo a consignar, por mim, Camila Zanardi 

Bezerra Carvalho - Estagiária de Gabinete, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793727 Nr: 11765-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FERNANDO MOUSSALEM, MANOEL 

FERNANDO MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB -MT 5172, CAIO FELIPE BATISTA VILAMAIOR - OAB:20699

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL FERNANDO MOUSSALEM, 

CNPJ: 26571943000168 e atualmente em local incerto e não sabido 

MANOEL FERNANDO MOUSSALEM, Cpf: 00418471134, Rg: 128.323, 

Filiação: Moacir Moussalem e Maria Siqueira Moussalem, data de 

nascimento: 27/06/1948, natural de Itiquira-MT, divorciado(a), empresário, 

Telefone (66)99616-7987. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 30 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): dinheiro em sua conta através do sistema 

BACENJUD

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

 Rondonópolis, 06 de novembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720718 Nr: 1762-11.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO EDUARDO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROGERIO EDUARDO XAVIER, Cpf: 

18106623890, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 30 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): dinheiro em sua conta através do sistema 

BACENJUD

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

 Rondonópolis, 06 de novembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782233 Nr: 7100-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS JOSÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELVIS JOSÉ, Cpf: 95668802191, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 30 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): valores, via sistema BacenJud e querendo, nos 

termos do r. despacho abaixo transcrito, opor embargos, prazo de 30 

(trinta) dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

 Rondonópolis, 06 de novembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 718893 Nr: 14368-08.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M ABEL JALIL COMERCIO ME, ESPOLIO DE 

JAMIL MOHAMAD ABDEL JALIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIAS TAVARES, PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 INTIMAÇÃO A DR.(ª)LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES, 

para que devolva os presentes autos , no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 426331 Nr: 8491-92.2009.811.0003

 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: JOSE MATIAS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RONDONOPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:14426/MT

 INTIMAÇÃO A DR.(ª)STAEL MARIA DA SILVA, para que devolva os 

presentes autos , no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 297431 Nr: 104-98.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCECLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA HAYANNI DE MELO 

MARTINS - OAB:20016/O, RAUL ASTUTI DELGADO - OAB:MT Nº 

6.682-B, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 INTIMAÇÃO A DR.(ª) PAMELA HAVANNI DE MELO MARTINS, para que 

devolva os presentes autos , no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 433946 Nr: 2612-70.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARAVELLI CALCADOS E CONFECCOES 

LTDA ME, ELAINE CRISTINA BARAVELLI, EVANDRO BARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA FERRARI - OAB:9697/O, PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS 

- OAB:20016/O, RAUL ASTUTI DELGADO - OAB:6682-B - MT, RAUL 

ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT

 INTIMAÇÃO A DR.(ª)PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS, para que 

devolva os presentes autos , no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 789662 Nr: 10108-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIRELLI CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, 

FABIANA SARTOR DE OLIVEIRA, TERESINHA DA COSTA BARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA FERRARI - OAB:9697/O, PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS 

- OAB:20016/O, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682/B

 INTIMAÇÃO A DR.(ª)PAMELA HAVANNI DE MELO MARTINS, para que 

devolva os presentes autos , no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 792955 Nr: 11522-13.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIMA PAULINO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11.716/MT, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUSA - 

OAB:21661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO Ao DRº INTIMAÇÃO AO DRº JULIO ALMEIDA DE SOUZA 

representando o polo ativo, para tomar ciência de que o autor não foi 

localizado para ser intimado da data da perícia, devendo o causídico trazer 

a parte autora ou indicar endereço em tempo hábil para intimá-la, ciente do 

Despacho de fls. 88, de fora designada A PERÍCIA MÉDICA da parte autora 

que se realizará NO DIA 13/11/2018, ÁS 08:00HS, NO ENDEREÇO: FORUM 

DA JUSTIÇA ESTADUAL – sito Rua Rio Branco Nº 2299 , Bairro: 

Guanabara - Cidade: Rondonópolis-MT Cep:78710100 ,Fone: (66) 

3410-6100 a parte autora deverá portar os seguintes documentos no dia 

da perícia: a) RG e CPF; b) exames complementares, laudos médico e 

atestados relativos à patologia; c) prontuário médico de atendimento 

hospitalar ou ambulatorial, a fim de agilizar a perícia.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 758220 Nr: 12255-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVÉRIO CASTRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT, ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT20438/O, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 Intimação da parte Executada, por meio do advogado constituído Rubson 

Pereira Guimarães OAB/MT 18839, acerca do alvará expedido n. 

444273-3, para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 800010 Nr: 14416-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORTELLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS 

LTDA, JANAINA MIRANDA GOMES DE LIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA - OAB:MT/9.697, PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - 

OAB:20016/O, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682/B

 INTIMAÇÃO A DR.(ª)PAMELA HAVANNI DE MELO MARTNS, para que 

devolva os presentes autos , no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 433003 Nr: 1667-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S G DE CARVALHO, SAVIO GARCIA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA SILVA 

FERRARI - OAB:MT/9697, PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - 

OAB:20016/O, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B

 INTIMAÇÃO A DR.(ª)PAMELA HAVANNI DE MELO MARTINS, para que 

devolva os presentes autos , no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 802098 Nr: 15220-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CRISTIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENÍCIO AVELINO SANTOS - 

OAB:15.525/MT, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 

5957, VILSON CIRILO DE REZENDE - OAB:OAB/MT 21733/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A DR.(ª)VILSON CIRILO DE REZENDE, OAB 17522/0, para que 

devolva os presentes autos , no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 755453 Nr: 10570-68.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

LUSIA BARBOSA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY MIEKO HIRATA 

MARQUES - OAB:17945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da interessada Santa Casa de Misericórdia de 

Rondonópolis-MT, representada pelo advogado Leonardo Santos de 

Resende, OAB/MT 6.358, para tomar ciência da decisão de fls. 214/215: 

"(...) caso a Santa Casa entenda que deixou de auferir valores que eram 

pertinentes deverá acionar o requerido em feito próprio. Por essas razões, 

indefiro os pedidos formulados pela Santa Casa de Misericórdia e 

Maternidade de Rondonópolis às fls. 191/192(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 785817 Nr: 8513-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, LUIZ 

AUGUSTO PISSAIA, DISIOLI LUIZ PISSAIA, IVONETE ANA ZANCANARO 

PISSAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Intimação do(a) Executado(a, por meio do advogado constituído João 

Acassio Muniz Júnior OABMT 8872,) para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias acerca da indisponibilidade dos valores depositados em conta 

bancária através do sistema BACENJUD, sob pena de conversão em 

penhora, cientificando-o(a) de que caso queira opor embargos o prazo é 

de 30(trinta) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 51191 Nr: 4753-53.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA E ALCANTARA LTDA, CREUZA 

ALCANTARA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSELEIDE 

MARTINELLI DE MENDONCA - OAB:8380/MT

 INTIMAÇÃO A DR.(ª) MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA, 

para que devolva os presentes autos , no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 432234 Nr: 898-75.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARAVELLI CALCADOS E CONFECCOES 

LTDA ME, ELAINE CRISTINA BARAVELLI, EVANDRO BARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA HAVANNI - OAB:, 

ROMES JULIO TOMAZ - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA FERRARI - OAB:9697/O, PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS 

- OAB:20016/O, RAUL ASTUTI DELGADO - OAB:MT Nº 6.682-B, RAUL 

ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT

 INTIMAÇÃO A DR.(ª)PAMELA HAVANNI DE MELO MARTINS, para que 

devolva os presentes autos , no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 771150 Nr: 2798-20.2015.811.0003
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:37880/PR, ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar o patrono da parte requerente, advº ROGERIO SCHUSTER 

JUNIOR.OAB/PR 40191, para no prazo legal, contrarrazoar o recurso de 

apelação da parte embargada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 793038 Nr: 11561-10.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSUINOS NEGOCIOS AGROPECUARIOS 

LTDA, ELISABETH VETTORATO, JOSE ROBERTO DE BARROS FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIAS TAVARES, PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 INTIMAÇÃO A DR.(ª) UIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES, 

para que devolva os presentes autos , no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 793720 Nr: 11761-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO CAR PECAS LTDA-ME, SONIA 

ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH, LUTFI MIKHAEL FARAH NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995

 Intimar o patrono da parte requerida, advº ALBERTO PERGO CHILANTE, 

OAB/MT 12995, tomar ciência da PENHORA efetivada nos autos, uma vez 

que houve bloqueio de dinheiro na conta dos executados, através do 

sistema BACENJUD, e querendo, nos termos do r. despacho abaixo 

transcrito, opor embargos, prazo de 30 (trinta) dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 799053 Nr: 13941-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUES SILVA & SEVERIANO LTDA, 

MARLON BRUNO MARQUES SILVA, CARLA CAROLINA MARQUES 

SEVERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VICENTE 

GONÇALVES TOBIAS - OAB:OAB/MT 14.895, VICTOR GUILHERME 

MOYA - OAB:20235/O

 INTIMAÇÃO A DR.(ª)RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS, para que 

devolva os presentes autos , no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 791635 Nr: 10926-29.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - 

OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - OAB:40.191/PR 

representando o polo ativo, para, no prazo de 15 (quinze) dias,apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto (fls. 4291/4307 ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 793720 Nr: 11761-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO CAR PECAS LTDA-ME, SONIA 

ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH, LUTFI MIKHAEL FARAH NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995

 VISTO

LUTFI MIKHALE FARAH NETO E OUTROS requereram o sobrestamento 

desta execução até que o STJ decida sobre a legalidade do protesto da 

CDA, no regime da Lei 9.492/1997, nos autos do ProAFR no Resp 

1.684.690-SP.

INDEFIRO o pedido, visto que nesta execução fiscal não se discute a 

legalidade do protesto de CDA.

Por sinal, a CDA executada neste feito sequer foi objeto de protesto.

Assim, INDEFIRO o pedido dos executados.

Transfira os valores bloqueados nos autos para a Conta Única.

Intimem-se os executados para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentarem 

embargos à execução.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 859687 Nr: 3121-54.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 793720 Nr: 11761-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO CAR PECAS LTDA-ME, SONIA 

ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH, LUTFI MIKHAEL FARAH NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995

 Com essas considerações, rejeito a exceção de pré-executividade 

proposta por LUTFI MIKHAEL FARAH NETO.Condeno o executado LUTFI 

MIKHAEL FARAH NETO ao pagamento de honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 

85, §§ 1º, 3º, I c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.Declaro 

suspensa a obrigação enquanto persistir o estado de pobreza do referido 

executado. Se dentro de 05 anos, a parte autora não puder satisfazer tal 

pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3º do CPC).Expeça-se 

mandado de penhora de bens dos executados, suficientes para garantir a 

execução.Cumpra-se.Rondonópolis, quinta-feira, 24 de janeiro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005300-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n . 

1005300-75.2016.8.11.0003 Valor da causa: $6,868.00 ESPÉCIE: [MULTAS 

E DEMAIS SANÇÕES]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 526, VILA 

AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 POLO PASSIVO: Nome: 

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Endereço: RUA 3, 170, 

QUADRA 61 LOTE 25 SALA 01, SETOR CENTRAL, GOIÂNIA - GO - CEP: 

74023-010 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte demandada, 

para, no prazo de 02 (dois) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais, no valor de R$ 553,62 referente ao Funajuris e 

R$14,81 referente ao Cartório Distribuidor, nos termos dos autos abaixo 

identificados, sob pena de encaminhamento do débito à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, bem 

como da sentença cujo resumo é o seguinte: "(...) Ante o exposto, julgo e 

declaro extinta a presente execução fiscal, com fundamento no art. 924, 

inciso II do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios 

pelo executado, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. Com o trânsito em julgado, e após o pagamento das custas, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P. R. I. 

Rondonópolis-MT, 02 de março de 2018. Edson Dias Reis Juiz de Direito.". 

RONDONÓPOLIS, 7 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da 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. 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: 1007274-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GOMES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n . 

1007274-79.2018.8.11.0003 Valor da causa: $15,200.00 ESPÉCIE: 

[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86)]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: ANA CLAUDIA GOMES DE SOUSA Endereço: AVENIDA 

JERÔNIMO NUNES CAMARGO, 79, VILA POROXO, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78730-162 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 95, R. 

Carijós, 43 - Centro, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar impugnação à contestação. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do 

art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. RONDONÓPOLIS, 7 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 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. 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): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725750 Nr: 6707-41.2013.811.0003

 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: EISA EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, FERNANDA COMELLI DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:12782-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos a fim de proceder à intimação dos advogados da parte autora, 

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO – OAB/MT 4.856, e, FERNANDA 

COMELLI DE OLIVEIRA SOUZA – OAB/MT 12782-O, para, querendo, 

contrarrazoarem o recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 776554 Nr: 4881-09.2015.811.0003

 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: MARIA JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos a fim de proceder à intimação da advogada da parte autora, 

KATHERINE NUNES DE SOUZA CRIVELLARO – OAB/MT nº 11422, para, 

querendo, contrarrazoar o recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725618 Nr: 6573-14.2013.811.0003

 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: LAZARO DIVINO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, 

ENGEPONTE CONSTRUÇOES LTDA, EQUIPAV ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO FLAVIO ALVES DE 

BRITO - OAB:8669 MT, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, SILVIO DE SOUZA 

GARRIDO JUNIOR - OAB:248636

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos a fim de proceder à intimação dos advogados da parte autora, 

GLECI DO NASCIMENTO FACCO – OAB/MT 14126, JAERSON CESAR DA 

ANUNCIAÇÃO – OAB/MT 15.996, para, querendo, contrarrazoarem o 

recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 601208 Nr: 5644-60.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÓI ELIAS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, JEFFERSON SANTOS DA SILVA - OAB:23.487/0

 Vistos etc. HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha não 

localizada, acima referida. No mais, vista ás partes para alegações finais, 

no prazo de lei, sucessivamente. Tudo cumprido, conclusos para 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 645610 Nr: 6461-51.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Designo audiência de continuação para o dia 09 de abril de 2019, às 

16h15min.

Expeça-se mandados de condução coercitiva para as testemunhas Paula 

Carina Arruda da Silva Nunes e Roseni Pereira de Oliveira, pois, apesar de 

intimadas (fl. 88), não compareceram à presente audiência e não 

justificaram as suas ausências.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 638994 Nr: 722-97.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES TORQUATO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 Considerando que a denunciada não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação criminal, acolho a 

proposta ministerial considerando a concordância da ré e de seu 

defensor. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 02 

anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, submetendo 

a acusada as condições expressas nos incisos do parágrafo 1° do art. 89 

da Lei 9.099/95, consoante condições acima estabelecidas. Fica ciente a 

acusada de que o descumprimento de quaisquer destas condições 

implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o processo 

imediato prosseguimento. Decorrido o prazo ora estabelecido sem 

revogação, voltem os autos em conclusão para extinção da punibilidade e 

determinação de arquivo.

 Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal solicitando seja destinado o valor 

depositado na conta única, pago pela denunciada a título de fiança, para 

entidade devidamente cadastrada para efeito de recebimento de benefício 

dessa natureza.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 683636 Nr: 14685-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILDO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA - OAB:OAB/MT 15193

 Vistos etc. ..Dessa forma, diante das circunstâncias do caso concreto, 

mais precisamente no que tange ao receio de que o autuado volte à 

prática criminosa, mostra-se totalmente inadequada e insuficiente a 

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, motivo pelo qual 

mantenho a prisão preventiva por seus próprios fundamentos e INDEFIRO 

o pedido formulado pela defesa. Intime-se, notifique-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 654925 Nr: 4406-93.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO MELO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 Intimação do Dr. Marcelo Agdo Cruvinel, OAB/MT nº. 11.834, para 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05 de fevereiro 

de 2019, às 14h30min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 612520 Nr: 3005-98.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 (...) Demais disso, é certo que a medida ora analisada encontra 

fundamento nos autos, conforme bem apontado pelo parquet neste ato, 

vez que almeja o aprofundamento da instrução no sentido de que seja 

demonstrado o contato ou não do réu com o falecido autor do crime DIEGO 

e sua eventual co-autoria, como medida apta a melhor esclarecer a autoria 

do crime em análise.Desse modo, para o amplo e irrestrito acesso ao 

conteúdo constante na memória dos terminais telefônicos aludidos às fls. 

96, defiro exatamente as medidas mencionadas nos itens “a” e “b” ali 

consignados, mas com relação ao período de 01 de março de 2013 a 20 

de março de 2013.Proceda-se à expedição do necessário ao cumprimento 

desta ordem.Sem prejuízo dessa providência, e com a vinda dos 

expedientes em questão, e ainda após a juntada das missivas fls. 183 e 

185, devidamente cumpridas, declaro encerrada a instrução e determino 

seja concedida vista dos autos ao Ministério Público e, na sequência, à 

defesa, para que apresentem seus memoriais finais, no prazo igual e 

sucessivo de cinco dias.Em seguida, imediatamente conclusos para 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 634983 Nr: 6197-68.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Mello dos Santos 

- OAB:9.550

 Intimação do Dr. Francisco Mello dos Santos, OAB/MT nº. 9.550, para 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, se possui interesse na oitiva da 

testemunha Juliano Arcoverde Angeli e, em caso positivo, decline nos 

autos o seu atual endereço, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 624172 Nr: 6815-47.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO EUZEBIO CANALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:20438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEI DE LURDES PERI - 

OAB:51416

 Vistos etc.

Defiro a juntada do documento por parte da defesa, nos termos do artigo 

231 do CPP. De igual modo, DEFIRO o prazo de 10 (dez) dias para 

apresentação do endereço da testemunha referida “NILSON”, cuja oitiva 

igualmente DEFIRO, conforme postulado pela Defesa neste ato, ausentes, 

de outra banda, oposições pela acusação e sua assistência. Assim 

sendo, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a parte ré apresente o 

endereço de aludida testemunha, sob pena de preclusão quanto à sua 

oitiva. Apresentado o endereço, impulsione-se o feito no sentido da 

expedição de carta precatória, caso o endereço seja em outra Comarca. 

Sendo nesta, conclusos para designação de audiência. Não apresentado 

o endereço da testemunha referida, apresentadas nos autos as missivas 

pendentes, vista às partes para alegações finais e conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680680 Nr: 12201-19.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR PATINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEPOMUCENO 

CABRAL - OAB:OAB/MT 5344

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fl. 25 e da informação prestada pelo parquet, 

determino a devolução da presente missiva, sem o devido cumprimento, 

com as cautelas e homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 683561 Nr: 14613-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BATISTA CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORÊNCIO - OAB:20621

 Vistos etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado para, querendo, apresentar 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que 

não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado não 

constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se a Juíza deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 622805 Nr: 5785-74.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DOMINGOS DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402-B

 Vistos etc.

Dando prosseguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 de abril de 2019, às 13h30min.

Intime-se o acusado, o(a) defensor(a) e a vítima V. S. (essa último no 

endereço declinado às fls. 212).

Requisitem-se as testemunhas Milton Francisco de Oliveira e Renato 

Cássio do Nascimento.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 613924 Nr: 4520-71.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON ESTEVES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Manifeste-se o Ministério Público sobre a petição de fls. 78/83, requerendo 

o que entender de direito, em 10 (dez) dias.

A seguir, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 635101 Nr: 6329-28.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo Parquet às fls. retro.

Proceda-se à citação do acusado nos endereços declinados às fls. 130.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 627974 Nr: 786-44.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASARO WILLIAN SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 (...)"O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, 

mudar de residência, sem comunciar àquela autoridade o lugar onde será 

encontrado".Diante da não localização do denunciado e tendo em vista 

que o mesmo se mudou de endereço sem comunicar este Juízo, com 

fulcro nos artigos 328 e 343 do CPP, DECLARO quebrada a fiança e, 

consequentemente, a perda de metade do seu valor, que será destinado 

ao pagamento das custas e encargos, bem como aqueles que futura e 

eventualmente sejam impostos, devendo o valor remanescente ser 

revertido em favor do Fundo Penitenciário, na forma dos artigos 345 e 346 

do CPP.Ademais, expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de 

Campo Verde/MT (endereço de fls. 68), com a finalidade de proceder a 

citação pessoal do acusado para, querendo, apresentar resposta à 

acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que não 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado não constituir 

defensor, será nomeado defensor para oferecê-lo.Nos termos do art. 

1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de citação a 

obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele pretende 

constituir advogado ou se a Juíza deve nomear-lhe um defensor público 

ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas 

quais não tem a intenção de contratar defensor.Ademais, deverá o oficial 

de justiça indagar ao réu o seu endereço residencial e/ou comercial, onde 

poderá ser localizado para fins de futuras intimações.No que toca ao 

petitório de renúncia encartado às fls. 70, não cabe a este juízo a 

notificação do mandante, motivo pelo qual determino a intimação da 

advogada Dra. Carla Andréia Batista – OAB/MT 18.808 para que promova 

corretamente o ato, comunicando a mandante, nos termos do artigo 112 do 

CPC.Restando infrutífera a tentativa de citação pessoal do réu, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, com posterior 

conclusão.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 632708 Nr: 4490-65.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE SIMÃO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Considerando que até o presente momento não houve resposta do ofício 

de fls. 108, direcionado ao Exmo. Senhor Dr. Silva Santana, Defensor 

Público Geral do Estado de Mato Grosso, determino seja reiterado, 

instruindo-se cópia da decisão de fls. 105, consignando o prazo de 10 

(dez) dias para resposta.

 Com resposta nos autos, ou decorrido o prazo estabelecido sem 

manifestação, venham conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 659852 Nr: 8874-03.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MARINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Vistos etc.

Diante do teor da decisão de fls. 125/127, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para conferir prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

A seguir, se for o caso, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 669416 Nr: 2068-15.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLERISTON DE SOUZA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27 de março de 2019, às 14h.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, 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 o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 642976 Nr: 4331-88.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES, 

ANDERSON DOMINGO DE SOUSA, SANDRA DE CARVALHO, ANÉSIO 

FERNANDO DOS REIS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:18.808, CELSO LEOPOLDO NUNES JÚNIOR - OAB:15.871, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, Yclen Eduardo S. dos Santos - 

OAB:22287 MT

 Vistos etc.

Diante da juntada dos memoriais finais de fls. 267/269, reconsidero a 

decisão proferida às fls. 264 em relação ao advogado Dr. Celso Leopoldo 

Nunes Júnior – OAB/MT 15.781, e o ISENTO do pagamento da multa 

aplicada.

No que toca ao petitório de renúncia encartado às fls. 265, não cabe a 

este juízo a notificação do mandante, motivo pelo qual determino a 

intimação da advogada Dra. Carla Andréia Batista – OAB/MT 18.808 para 

que promova corretamente o ato, comunicando o mandante, nos termos do 

artigo 112 do CPC.

No mais, cumpra-se integralmente as determinações contidas na decisão 

de fls. 264.

Cumpra-se.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 604600 Nr: 2369-69.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 Vistos.

O Ministério Público à fl. 103 e, requer a revogação da suspensão 

condicional concedida a ré ELZA FERREIRA DA SILVA, em razão desta 

não ter cumprido as condições impostas por ocasião da concessão do 

benefício.

Contudo, conforme certificado pela Sra. Gestora à fl. 102, a denunciada 

não compareceu neste juízo no último mês da suspensão para dar 

cumprimento, restando 01 (um) comparecimento e a comprovação da 

prestação pecuniária.

Assim, antes de apreciar o pedido contido na cota retro, determino a 

intimação da acusada para apresentar a devida justificação do seu não 

comparecimento em juízo, bem como apresentar comprovante de 

pagamento da prestação pecuniária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de deferimento do pedido ministerial encartado à fl. 103.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679260 Nr: 10831-05.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RODRIGUES PEDROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT

 Vistos.

Considerando a justificativa apresentada pelo réu MAURO RODRIGUES 

PEDROSA às fls. 15, visando a redesignação do ato anteriormente 

designado em virtude de viagem, onde o mesmo estará acompanhando 

tratamento de saúde de seus familiares, REDESIGNO a audiência para 

oferecimento da suspensão condicional do processo para o dia 

14.12.2018, às 13h30min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 610809 Nr: 1091-96.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN FERREIRA DA SILVA OU WILLIANS 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 Defiro o requerimento da advogada Dra. Lucimar Batistella, concedendo o 

prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste a respeito da testemunha 

Leonardo Moraes Moura.

Juntada a manifestação da representante da advogada, determino desde 

já a expedição de eventual mandado de intimação ou carta precatória a fim 

de proceder à inquirição da testemunha supramencionada.

Diante da não intimação das testemunhas supramencionadas, restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim, designo audiência de 

continuação para o dia 03 de dezembro de 2018, ás 15h40min.

Requisite-se a testemunha Marcos Aparecido Santana Bastos.

Requisite-se novamente o réu.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 621421 Nr: 4540-28.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDE DAMIÃO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Algacyr Nunes da Silva 

Junior - OAB:9.496

 Intimação ao Dr. Algacyr Nunes da Silva Junior, OAB/MT 9.496, patrono 

do réu, para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636916 Nr: 7844-98.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA ANDRÉIA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 Com arrimo no art.367 do Código de processo Penal declaro a revelia da 

ré Carla Andréia Batista, vez que, não manteve seu endereço atualizado 

nos autos desta ação penal (fl. 177), e não compareceu a presente 

audiência e nem mesmo justificou a sua ausência.

Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Danúbio Cassio 

Batista de França, Wilson José dos Santos, e José Henrique Barbosa 

Maciel, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Solicito devolução da missiva enviada para a Comarca de Itiquira/MT a fim 

de inquirir a testemunha Fátima Santos de Lima, vez que, a mesma 

compareceu e foi inquirida no presente ato.

Defiro o requerimento da defesa, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito da testemunha Tales Pinto Hernandes, 

após manifestação, voltem os autos conclusos para novas deliberações.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 322532 Nr: 707-75.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCOS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da não intimação das testemunhas, restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação para o dia 11 

(onze) de dezembro de 2018, às 17h50min.

Intime-se a testemunha Cleimara da Silva Rodrigues no endereço de 

fl.250/251.

Intime-se a testemunha Hélio Leite de Brito no endereço de fl.252/253

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615918 Nr: 6604-45.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE JESUS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Atila Neves França, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, com o retorno das missivas enviadas 

para as Comarcas de Ribeirão Preto/SP, E Vitorino Freire/MA, a fim de 

inquirir a vítima e interrogar o réu, declaro encerrada a instrução 

processual e determino vistas dos autos às partes pelo prazo igual e 

sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais 

escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 605682 Nr: 3486-95.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DE OLIVEIRA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038

 Vistos, etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por qualquer crime, 

acolho a proposta ministerial considerando a concordância do réu e de 

sua defensora. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 

02 anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo ao acusado as condições expressas nos incisos do 

parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

C) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

D) Perda da fiança paga (fl.35), a qual ficará vinculada aos autos 661801.

 Fica ciente a ré de que o descumprimento de quaisquer destas condições 

implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o processo 

imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 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

 Defiro o requerimento do advogado Dr. Ilmar Sales Miranda (OAB/MT 

5388), concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para o fim requerido.

Homologo a desistência de inquirição da testemunha Paulo Ricardo Barreto 

de Oliveira, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como, do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos às 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 621011 Nr: 4149-73.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO BRAZILIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAERSON CESAR DA 

ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT

 Vistos.

O acusado JOÃO RICARDO BRAZILIANO foi denunciado por ter, 

supostamente, cometido os crimes previstos no art. 306, §1º, inciso II e 

309, ambos do Código de Transito Brasileiro.

A denúncia foi recebida e o acusado foi devidamente citado. Durante a 

instrução processual, o réu foi beneficiado com a suspensão condicional 

do processo, mediante aceitação por carta precatória, submetendo-se às 

condições impostas (fls. 36/37).

À fl. 47, a representante ministerial pugnou pela extinção da punibilidade 

do acusado, diante do integral cumprimento das condições impostas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

É de se observar que as penas mínimas cominadas aos delitos imputados 

ao acusado enquadram-se no benefício previsto no art. 89 da Lei 

9.099/95, suspendendo-se o processo pelo prazo de 02 (dois) anos.

Veja-se que as condições da suspensão do processo, impostas às fls. 

36/37, foram devidamente cumpridas, conforme se verifica nos autos, 

passando o período de prova de 02 (dois) anos incólume, pois não houve 

a revogação do benefício e o mesmo não cometeu outro delito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 89, § 5° da Lei 9.099/95 e em 

consonância com o parecer ministerial, julgo por sentença EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado JOÃO RICARDO BRAZILIANO, devidamente 

qualificado nos autos.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, dando-se baixa na distribuição.

Notifique-se o Ministério Público.

P. R. I.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 333316 Nr: 4129-24.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO JOSE MARTINS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 (...) Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da 

que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em 

sentido estrito, sem efeito suspensivo.Sendo assim, como medida 

cautelar, tendo em mira que o réu se encontra em local incerto e não 

sabido, determino a suspensão, impedimento de renovação, início ou 

conclusão do procedimento para obtenção de sua carteira nacional de 

habilitação, devendo ser expedido ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, 

determinando a inclusão desta restrição em seus cadastros, salientando 

que o réu deve comparecer perante este juízo para ser citado e responder 

a presente ação penal, momento em que será imediatamente determinada 

a suspensão da presente medida. Doravante, arquive-se o feito 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico, sem prejuízo do 

prosseguimento do feito em caso de comparecimento do acusado. 

Ademais, nos termos do art. 109, IV do CP, após a data de 30/07/2020, 

voltem os autos conclusos para deliberação acerca da continuação da 

contagem da prescrição.Outrossim, de conformidade com a 

fundamentação supra, deixo de decretar a prisão preventiva do 

acusado.Expeça-se e comunique-se o necessário.Às providências. 

Cumpra-se.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 306543 Nr: 3350-11.2006.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON RODRIGUES, ANA MARIA 

TAVEIRA, MAURO MARCIO DIAS CUNHA, Antônio Moura Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032, NELSON PEREIRA 

LOPES - OAB:3951, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115 B

 Intimação do advogado do réu Mauro Márcio Dias Cunha para informar 

dados bancários para restituição de quantia apreendida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664515 Nr: 12920-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193

 Intimação do advogado da ré para tomar ciência da audiência designada 

para o dia 17.12.2018, às 13h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 376 de 509



 Cod. Proc.: 612368 Nr: 2838-81.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE SIQUEIRA SANTOS, ANTÔNIO DE 

ARRUDA, REGINALDO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Mark de Freitas - 

OAB:15.143/MT, RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9.521-B, 

RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9.883-MT

 Intimação do advogado do reu, dr. Marcelo Mark de Freitas, da sentença 

de fl. 406/408.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664515 Nr: 12920-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193

 [...] Tem a finalidade de impedir a impunidade, em prejuízo da sociedade e 

de seu próprio direito-dever. Assim, tendo em vista a intenção da ré, a 

prisão preventiva deste é medida que se impõe, sendo a única medida 

suficiente à preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de 

Processo Penal.3. Dispositivo.I – Decreto a prisão preventiva da ré Janaína 

Silva dos Santos, para assegurar a aplicação da lei penal, artigo 312 do 

Código de Processo Penal.II – Expeça-se o competente mandado de prisão 

contra a denunciada supracitada.III – No mais, designo para o dia 17 de 

dezembro de 2018, às 13h30min. audiência de instrução e julgamento. IV – 

Em caso de prisão da a ré Janaína Silva dos Santos, volte-me para 

deliberar quanto eventual antecipação da audiência.V – Intimem-se as 

testemunhas, requisitando-os aos seus superiores hierárquicos (CPP, art. 

221, § 2º)VI – Intime-se a defesa e o Ministério Público quanto a esta 

decisão, dispensada a intimação da ré, posto que a declaro revel.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 682231 Nr: 13455-27.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO DIAS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:11.922/MT

 Certifico que em cumprimento ao r. mandado, em diligências no Presídio da 

Mata Grande procedi com a Citação de HUGO DIAS ALMEIDA sobre os 

termos do presente tendo este exarado seu ciente, alegando ter advogado 

na pessoa do Dr. Thalles de Tal, aceitando este na oportunidade cópias a 

título de contrafé. Certifico ainda que uma que não constando o nome 

completo e endereço do advogado, não foi possível proceder com a 

Intimação deste considerando que não fora localizado através do telefone 

indicado. Posto isto devolvo o mandado peara fins de direito. Nada mais. 

Roney Konanz- Of. Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 677272 Nr: 9002-86.2018.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO FIALHO JÚNIOR - 

OAB:17524/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13392/MT

 Processo: nº 9002-86.2018.811.0064 (Código 677272)

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS proposta por ANDERSON LOURENÇO 

DA SILVA em face de LUCIMAR DA COSTA SANTANA, ambos 

qualificados na peça vestibular.

 A exordial veio instruída por documentos fls. 05/36.

Juntou documentos às fls. 37/38.

Consta decisão do Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca declinando da competência em favor deste Juízo (fls. 56v/58).

Redistribuído o feito, fora proferida decisão por este Juízo determinando 

que a Equipe Multidisciplinar procedesse a realização de entrevista, 

contato, visitas, com as partes para que fosse constatada a necessidade 

das medidas protetivas deferidas em favor da vítima (fls. 60/61).

Foi realizada entrevista com a vítima e com o indiciado nos autos de n° 

676418.

Com vista dos autos acima mencionados (Código 676418), o Parquet 

formulou requerimento, requerendo o retorno dos autos do processo civil 

para a 1° Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis.

Após, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Passo a decidir.

Assim, antes de proceder ao regular impulso oficial, é de rigor que se 

façam algumas considerações acerca da competência deste Juízo para 

conhecer, processar e julgar o presente feito.

No tocante ao aspecto processual, os Artigos 13 e 14 da Lei nº 

11.340/2006, de 07 de agosto de 2006, dispõe que, “verbis”:

“Artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e 

criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e 

Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao 

adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

Artigo 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser 

criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, 

para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.” grifos nossos.

Assim, os referidos dispositivos (Artigo 13 e 14 da Lei 11.340/2006), 

conferem às Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher natureza híbrida e cumulativa (criminal e civil) para o 

julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou 

moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar.

Com efeito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, já pacificou o 

entendimento de competir à Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher o processamento e o julgamento das causas 

cíveis correlacionadas com medidas protetivas decorrentes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nesse sentido trago a baila o 

seguinte julgado:

“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.” 

(TJMT, CC 48373/2013, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 3/10/2013, p. DJE 

10/10/2013) grifos nosso”.

 De outro norte, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso ao discorrer 

sobre a competência das Varas Especializadas também pontuou:
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“(...) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO 

DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA – MEDIDA PROTETIVA EXTINTA JUNTO 

À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER – NATUREZA CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO 

PROCEDENTE. Arquivada a medida protetiva que envolvia as mesmas 

partes, cessa a causa autorizadora da modificação da competência para 

processar e julgar a demanda de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c guarda, que em razão da sua natureza civil deve ser 

processada perante o Juízo da Vara Especializada de Família e 

Sucessões. Conflito de Competência nº 96230/2015 - EXMA. SRA. DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Data do Julgamento: 

03/09/2015 - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – grifos 

nosso”.

Postas tais premissas, frise-se que a competência para conhecer, 

processar e julgar o presente feito é da 1ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca.

 Isso porque, a competência hibrida das Varas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher, consoante uníssona doutrina e jurisprudência, 

deve ser vinculada a extrema necessidade, fazendo-se imprescindível a 

presença concreta de risco à vítima, a fim de resguardar a integridade 

física, psicológica, moral e os interesses da mesma.

Desta forma, não tem como garantir que a requerida Lucimar da Costa 

Santana está exposta a situação de perigo e vulnerabilidade, tanto que o 

Ministério Público formulou requerimento pugnando pela extinção sem 

resolução do mérito e consequente arquivamento das medidas protetivas 

de urgência nº 8228-56.2018.811.064 (Código 676418) às fls. 27/28.

Como se sabe, as medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar, 

e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais 

providências caráter definitivo.

 Anoto, também, que após a entrevista coma as partes, não houve 

qualquer registro de violência envolvendo os litigantes.

Portanto, não subsistindo mais as medidas protetivas de urgência, a 

competência para processar e julgar a demanda é da 1ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca.

A respeito do assunto, a eminente Desembargadora Maria Helena G. 

Póvoas já se manifestou no sentido de que: “in verbis”:

“(...) De se ressaltar, que a competência da Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar tem por finalidade substancialmente a tutela 

jurisdicional criminal, já que o objetivo da Lei 11.340/2006, como disposto 

em seu artigo 1º, é prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

A tutela cível possui natureza diversa, limitando-se somente às medidas 

protetivas de urgência, a fim de garantir a integridade física e psíquica da 

mulher vítima de violência doméstica e familiar.

 A própria lei denomina o rol de cautelares do Art. 22 como “Medidas 

Protetivas, dando a entender que, independentemente de Urgência que 

Obrigam o Agressor” sua natureza penal ou civil, elas visam garantir a 

proteção emergencial da mulher em quadro de violência doméstica e 

familiar.

Portanto, compartilho do entendimento de que a competência híbrida das 

Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

não atrai para si todas as ações cíveis envolvendo violência doméstica e 

familiares supostamente conexas que tramitam nas Varas Especializadas, 

sobretudo, quando estas já foram arquivadas (...) Conflito de Competência 

- 1000725-62.2018.8.11.0000 - 04 de junho de 2018 - Desa. Maria Helena 

G. Póvoas - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado 

- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – grifos nosso”.

Além disso, após analisar minunciosamente os fatos que envolvem as 

partes, em meu sentir, não há situação de risco, mas apenas um conflito 

acerca dos bens a partilhar, mostrando-se desnecessária a ação cível em 

questão tramitar perante este Juízo.

Aliás, é nesse sentindo que se orienta a jurisprudência, “verbis”:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE GUARDA – VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ARTS. 13 E 14, 

DA LEI Nº 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA - INEXISTÊNCIA DE MEDIDA 

PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES – INQUÉRITO 

POLICIAL ARQUIVADO – JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO 

PROCEDENTE. Tratando-se de ação de guarda e ausente a medida 

protetiva de urgência, com procedimento da Lei nº 11.340/2006, tampouco 

distribuição de ação penal, certo que a competência para processar e 

julgar as ações que envolvam as mesmas partes é da Vara de Família e 

Sucessões. Conflito de Competência nº 1011449-62.2017.8.11.0000 

Desembargador Relator Carlos Alberto Alves da Rocha - Segunda Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso - Cuiabá-MT, 05/04/2018 – grifos nosso”.

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.666 - MT (2015/0076004-9) RELATOR : 

MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE : ENARA 

LELIANA MARIA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO RECORRIDO : EDERSON SOUZA SEABRA ADVOGADO : 

SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS DECISÃO Trata-se de recurso 

especial interposto por ENARA LELIANA MARIA, com fundamento na 

alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PROCESSO QUE TRAMITA NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - MEDIDA PROTETIVA 

REVOGADA E ARQUIVADA - AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO 

INDENIZATÓRIA, - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA UMA DAS VARAS 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - TRAMITE JUÍZO CÍVEL - DECISÃO MANTIDA - 

LIMINAR REVOGADA - RECURSO IMPROVIDO. Não subsistindo mais a 

medida protetiva deferida, inexiste conexão entre as ações, prevalecendo 

no presente à competência da Vara de Família e Sucessões". No especial 

a recorrente alega violação do art. 14 da Lei nº 11.340/2006 Sustenta, em 

síntese, "a competência absoluta cível e criminal da Vara de Violência 

Doméstica contra a Mulher, ratione persone, para tratar dos mesmos 

temas, mas sob o viés da violência doméstica, o que demonstra a 

plausibilidade do direito invocado". É o relatório. DECIDO. Verifica-se que a 

pretensão recursal esbarra inarredavelmente no óbice da Súmula nº 283 

do Supremo Tribunal Federal, pois há fundamento autônomo inatacado no 

especial, a saber: a revogação e arquivamento da medida protetiva. Posto 

isso, eis o acórdão impugnado, transcrito no que interessa à espécie: "(...) 

o cerne da questão reside sem saber se a execução de alimentos deve 

ser processada pela Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, ou pela Vara Especializada de Família e Sucessões. 

Consoante dispõe a Lei n. 11.340/2006, a existência de medida protetiva 

em tramite perante a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher atrai a competência para processamento das ações cíveis 

e criminais que envolvam as mesmas partes, em decorrência da 

competência híbrida da aludida vara. (...) Porém, conforme prova nos 

autos às (lis. 38/39) a medida protetiva (cód. 329862) foi revogada e 

arquivada, em 04/06/2009 conforme consulta realizada no site deste 

Tribunal. Assim, nada justifica o andamento da ação de indenização 

naquele juiz devendo ser declinada a competência para uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões desta comarca, conforme 

determinado na decisão agravada". Assim, é notório que a recorrente não 

infirmou especificamente os fundamentos do acórdão impugnado. Nesse 

sentido: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 

ESPECIAL.CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGIOTAGEM. RECONHECIMENTO 

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS, 

PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VEDAÇÃO PELAS SÚMULAS 5 E 

7 DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO INATACADO. SÚMULA 283 DO 

STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (AgRg no Ag nº 

1.343.532/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe 20/5/2013- grifou-se). Ante o exposto, 

nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 

27 de maio de 2015. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator” 

grifos nosso.

 Além disso, dispõe o Enunciado nº 03 do FONAVID (Fórum Nacional de 

Violência Doméstica) “verbis”: “A competência cível dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é restrita às medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações 

relativas a direito de família ser processadas e julgadas pelas Varas de 

Família”. grifos nosso.

Frise-se, também, que a presente ação não tem como objeto, com certeza, 

situações advindas do constrangimento físico ou moral suportado pela 

mulher no âmbito doméstico e familiar, portanto, a matéria possui caráter 

puramente cível e não se insere nas medidas protetivas de urgência, 

previstas na Lei 11.340/2006.

Desta forma, em que pese o legislador atribuir a natureza híbrida, 

englobando tanto as causas penais como as cíveis sendo da competência 

deste Juízo torna-se imperioso ponderar que, a presente ação tramitar 

perante esta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher acarretará uma sobrecarga de processos e trabalho nesse 
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Juizado, comprometendo sua tão almejada e necessária celeridade, 

restando prejuízo para mulheres que atualmente são vitimadas pela 

violência.

 Além disso, o Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça orienta no sentido de não banalizar o intuito da Lei, vejamos:

“(...) Além disso, para a fixação dessa competência da Vara Especializada 

da Violência Doméstica ou Familiar contra a Mulher, tem-se que, no 

momento do ajuizamento da ação de natureza cível, DEVE SER ATUAL A 

SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR A QUE A 

DEMANDANTE SE ENCONTRE SUBMETIDA, A ENSEJAR, 

POTENCIALMENTE, A ADOÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

EXPRESSAMENTE PREVISTAS NA LEI 11.340/2006, SOB PENA DE 

BANALIZAR A COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. Informativo 

nº 0572 Período: 28 de outubro a 11 de novembro de 2015. (...)” grifos 

nosso.

Tal entendimento se coaduna com a doutrina de Rogério Sanches Cunha 

que, ao apreciar o tema, esclarece:

“(...) Ao Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

cabe, apenas, determinar a separação de corpos, assim entendida como 

uma medida protetiva de urgência. A ação principal, de separação judicial, 

dissolução de sociedade de fato, nulidade ou anulação de casamento etc. 

deverá ser proposta perante a vara cível indicada pelas normas de 

organização judiciária (nas grandes comarcas, geralmente, há vara 

privativas de família para esse fim). Pensamento diverso levaria a 

conclusão de que os Juizados seriam competentes, também,v.g, para a 

ação de conversão de separação judicial em divórcio, para as ações 

revisionais ou exoneratórias, nas quais se discutiam cláusula relativa a 

alimentos, ou, ainda, para a ação de regulamentação de visitas, para a 

ação de alteração de guarda etc.

Ocorreria, nesse caso, um total esvaziamento das varas da família com o 

deslocamento da competência para os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher. Não foi essa, decerto, a intenção do legislador. 

Seu objetivo foi claramente, propiciar ao juiz dos Juizados a adoção de 

medidas de urgência, necessárias num exato momento, sempre em 

proteção da mulher. A partir dai, o que deixa de ser urgente foge, por 

completo da competência dos Juizados e deve ser discutido pelas vias 

adequadas, conforme indicar a organização judiciária local. (...)” grifos 

nosso. Cunha Rogério Sanches, Violência Doméstica: Lei Maria da Penha: 

comentada artigo por artigo, Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista 

Pinto – 5º edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, pág160.

 Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se 

pela incompetência deste juízo.

ISTO POSTO, não obstante o teor da r. decisão que declinou da 

competência em favor deste Juízo com fundamento no Artigo 14 da Lei nº 

11.340/2006, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e 

julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e remessa dos 

autos, com as nossas homenagens, à 1ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.

Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente, diante das ocorrências anteriormente 

mencionadas, visando imprimir a devida celeridade processual e evitar 

prejuízos às partes.

Todavia, caso o douto Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca mantenha a r. decisum anteriormente prolatada, serve a presente 

decisão desde logo como conflito negativo de competência, devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias, com a remessa dos autos 

ao egrégio TJ/MT para os devidos fins.

Ademais, trasladem-se cópias de fls. 23/29 do processo de Código n° 

676418.

Às providências.

 Expeça o necessário.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 06 de novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665116 Nr: 13433-03.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON SANTOS NARCISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - OAB:13392

 (...) .”Vistos etc.Inicialmente, proceda-se com a retificação do nome do 

acusado, junto ao Cartório Distribuidor, tendo em vista que a grafia do 

nome do mesmo encontra-se errada, devendo ser observada a cópia do 

documento encartado ao presente termo.Após o cumprimento da 

determinação supra, retornem-me os autos conclusos para prolação da 

sentença. 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 PintoJuíza 

de DireitoAugusto Cesar FuzaroPromotor de JustiçaRenato 

SaitoAdvogadoJoilson Santos Narciso Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 630035 Nr: 2324-60.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDEIR SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:OAB/MT 16.869

 (...) Vistos etc...Inicialmente, HOMOLOGO a desistência de oitiva da 

testemunha Natalice Alves de Oliveira, ante o teor da certidão de fls. 81 

que noticiou o óbito da mesma. Por fim, a pedido, faculto o prazo à defesa, 

para os memoriais escritos.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 PintoJuíza de 

DireitoAugusto Cesar Fuzaro Promotor de JustiçaEdilia Fernandes das 

Graças Advogada Evandeir Souza da Silva Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660233 Nr: 9180-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON DIEGO RIBAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA DE MORAES 

MENDONÇA - OAB:18324/E, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA - 

OAB:16.330-MT

 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: 9180-69.2017.811.0064 – Código 660233

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Maicon Diego Ribas da Silva

 Data e horário: terça-feira, 06 de Novembro de 2018, 16h15min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Advogado: Ângelo Bernardino de Mendonça Júnior

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, da vítima, do advogado e o 

acusado. Ausente a testemunha.

 O Ministério Público insistiu na oitiva da vítima Kennidy da Silveira Silva.

 Vistos etc.

Considerando que o parquet insistiu na oitiva da vítima de Kennidy da 

Silveira Silva, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 
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gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Angelo Bernardino de Mendonça Júnior

Advogado

Maicon Diego Ribas da Silva

Acusado

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 905718 Nr: 7032-40.2018.811.0003

 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): IZIDORO KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 .Código nº 905718.

Vistos etc.

1.0 - Apesar do indiciado José Nelcy Roni, ter sido flagrado conduzindo o 

veículo com sistema ARLA irregular, não há provas que o mesmo tenha 

agido com dolo para configuração de ilícito penal.

Assim, ante a ausência de justa causa para a persecutio criminis in juditio, 

acolho a cota ministerial à fls. 29 e determino a exclusão José Nelcy Roni 

do polo passivo da lide, ressalvada a possibilidade de desarquivamento, 

nos termos do art. 18 do CPP.

Proceda às alterações necessárias na capa dos autos e nos demais 

registros.

2.0 – Ante a proposta formulada à fls. 28-v, expeça Carta Precatória para 

a Comarca de Santa Maria de Jetiba/ES, para realização de audiência para 

oferecimento da proposta ofertada pelo parquet ao infrator Izidoro Krause, 

observando o endereço declinado à fls. 06.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Decisão

Pedido de Concessão de Licença-Prêmio - cód. 340635

Vistos,

SILVANA CAVALCANTI BARSAND PINHEIRO, auxiliar Judiciária, matrícula 

3227 requer a concessão de 90 (noventa) dias de licença-prêmio, por 

assiduidade, referentes ao quinquênio 2013/2018.

 As informações prestadas pela Coordenadoria Administrativa são no 

sentido de que a servidora prestou serviços neste Poder Judiciário, 

exercendo a função de Auxiliar de Distribuição, no período de 22/8/1988 a 

03/09/1991. Aprovada em concurso público, a servidora foi nomeada 

efetivamente no cargo de Auxiliar de Contador deste Fórum, pelo Ato nº 

54/90, tomou posse em 04/09/1990, tornando-se estável em 04/09/1992. 

Requereu e obteve deferimento de licença-prêmio referente aos 

quinquênios 1988/1993, 1993/1998, 1998/2003, 2003/2008 e 2008/2013. A 

servidora não infringiu as disposições do artigo 110 da Lei Complementar 

04/90, certidão subscrita pela gestora administrativa.

É o breve relato.

O pedido merece acolhimento, nos termos do artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04/90, assim redigido:

 Artigo 109 – "Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração no cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria".

Posto isso, defiro o pedido de licença-prêmio, referente ao quinquênio 

22/8/2013 a 22/08/2018.

Dê-se ciência a servidora, encaminhe cópia desta decisão ao DRH/TJ e 

proceda-se às anotações na ficha funcional.

Cumpridas as formalidades legais proceda-se às baixas necessárias e ao 

arquivamento dos presentes autos.

Sinop-MT, 07 de novembro de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008589-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIA NORTE MOGI - COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA APARECIDA MOREIRA DA SILVA SIQUEIRA OAB - SP185338 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEIRA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

ARTEMIO AFONSO PONTELLO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS 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: EFETUAR O PAGAMENTO 

DA IMPORTÂNCIA REFERENTE À DILIGÊNCIA do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento do mandado, no endereço indicado na inicial 

ou outro endereço atualizado ao qual tenha conhecimento e informe. 

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), informando o 

endereço para aferir o valor da diligência. EFETUAR O PAGAMENTO DA 

IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PREPARO. Informa-se que para gerar a 

guia inerente ao pagamento do preparo, o usuário deve acessar o site do 

T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/cartaPrecatoria) , 

informando a Comarca.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008437-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA VINICIUS LTDA (EMBARGANTE)

JOSE ANTONIO DUBIELLA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI OAB - MT13117/O 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL LIMA COSTA OAB - MT0019534A (ADVOGADO(A))

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT9811/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR ORTIZ MACHADO OAB - MT0016938S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS 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 

15(quinze) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO; Apresentar 

MANIFESTAÇÃO ACERCA DA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS Á 

EXECUÇÃO ou manifestar face sua ausência, que se encontra nestes 

autos no(s) ID(s).( 15650471 ).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005921-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ANTUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACSON MARCELO NERVO OAB - MT12.883 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA REIS (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS 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: Dar andamentos aos autos que se encontram parados a 

mais de 30 dias, uma vez que não houve resposta à intimação ( Id - 

15239366) nos termos do Art. 485, II, do CPC: “[ ... Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ...]”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007604-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. S. (AUTOR(A))

M. F. C. (AUTOR(A))

D. K. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. B. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIDIANE DE BARROS MATIAS OAB - MT24315/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS 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 

15(quinze) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO; Apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ou manifestar face sua ausência, que se encontra 

nestes autos no(s) ID(s).( 15677654 ).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011761-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO VENEROSO COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS 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 

15(quinze) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO; Apresentar IMPUGNAÇÃO 

AOS EMBARGOS MONITÓRIOS ou manifestar face sua ausência, que se 

encontra nestes autos no(s) ID(s).( 14769043 ).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009857-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN (EXECUTADO)

CLARICE MARIA DA ROCHA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS 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 nestes 

autos no(s) ID(s).( 14378675 ).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007540-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO RODRIGO OLIVEIRA GARCIA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS 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: - REALIZE O PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS, realizadas 

pelos Sr(a) Oficial de Justiça, conforme demonstrado nestes autos no(s) 

ID(s).( (14381798 ).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008969-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIDE DUTRA DA COSTA ROCCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE BALDISSERA OAB - PR73754 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS CAROLINE MORENO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS 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 nestes 

autos no(s) ID(s).( 15660033).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006186-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPE - ASSOCIACAO DE LAZER E PESCA (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS 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 

15(quinze) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO; Apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ou manifestar face sua ausência, que se encontra 

nestes autos no(s) ID(s).( 15803106 ).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006184-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANE CELMA DE OLIVEIRA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO(A))

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRÉ RAFAEL SCHONINGER (RÉU)

ALLANA THAÍS PICCININ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS 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 E POLO PASSIVO para que dentro do prazo 
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de 15(quinze) dias, querendo e SOB PENA DE PRECLUSÃO: 

ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, além das já 

constantes dos autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013763-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CEOLATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO(A))

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS 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 

15(quinze) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO; Apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ou manifestar face sua ausência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008537-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO J PINTO - ME (REQUERENTE)

MAURICIO JOSE PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DA SILVA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS 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: Dar andamentos aos autos que se encontram parados a 

mais de 30 dias, uma vez que não houve resposta à intimação ( Id - 

15428926) nos termos do Art. 485, II, do CPC: “[ ... Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ...]”

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008723-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BARAO DUARTE (RÉU)

BARAO DUARTE & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS 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 E POLO PASSIVO para que dentro do prazo 

de 15(quinze) dias, querendo e SOB PENA DE PRECLUSÃO: 

ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, além das já 

constantes dos autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001509-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES RODO KIKO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA RITTER EIDELVEIN OAB - PR59884 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS MATHEUS DOS SANTOS (REQUERIDO)

RECOVERY DO BRASIL AQUISICOES LTDA. (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS 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: Dar andamentos aos autos que se encontram parados a 

mais de 30 dias, uma vez que não houve resposta à intimação ( Id - 

155391899) nos termos do Art. 485, II, do CPC: “[ ... Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ...]”

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1010253-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARK SERVICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRITORIAL TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002346-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES COLUCCI OAB - MT0021671A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - SP130124 

(ADVOGADO(A))

PASTIFICIO SELMI SA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARTINS & MARTINS NETO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLEN PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MG53261 (ADVOGADO(A))

BRF S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FORTE COMERCIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)
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ADECLECY FERREIRA MARQUES JUNIOR OAB - MT4105 

(ADVOGADO(A))

LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELISSA DE AZEVEDO PIRES OAB - MG174366 (ADVOGADO(A))

HELOISA BELEBECHA ACHOA VAN DER VLIET OAB - PR56654 

(ADVOGADO(A))

AMANDA FERRARI MAZALLI OAB - SP284618 (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DABUL OAB - PR21556 (ADVOGADO(A))

LEIZIANE NEGRAO OAB - PR51378 (ADVOGADO(A))

MARCOS LEANDRO PEREIRA OAB - SC7404 (ADVOGADO(A))

WG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA OAB - DF16379 (ADVOGADO(A))

SILVANIO M. SILVA COMERCIO - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO OAB - DF36647 (ADVOGADO(A))

IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A 

(ADVOGADO(A))

CREMER S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

VALQUIRIA MIRIAN COUTINHO OAB - MT19368/O (ADVOGADO(A))

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

IPE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BUZZI & BUZZI LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

VANDERLAN FERREIRA DE CARVALHO OAB - SP0026487A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA ESPINDOLA CORREA OAB - PR25691 (ADVOGADO(A))

ODAIR MAURO ZUFFO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALUMINIO SAO JORGE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

FAMILY COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FABIO DE SOUZA OAB - SP200186 (ADVOGADO(A))

LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS 

(TERCEIRO INTERESSADO)

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O 

(ADVOGADO(A))

UNILEVER BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO(A))

VANDERLEI NEZZI OAB - MT0008452A (ADVOGADO(A))

SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO(A))

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO(A))

ADELCIO SALVALAGIO OAB - SC0009585A (ADVOGADO(A))

VICENTE ROMANO SOBRINHO OAB - SP83338 (ADVOGADO(A))

NOVITA DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO(A))

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO FUSTER NOGUEIRA OAB - SP334027 (ADVOGADO(A))

ANDREIA PEREIRA REIS OAB - SP147966 (ADVOGADO(A))

CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR OAB - MT22696/O (ADVOGADO(A))

INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CEREAIS SINOP LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIS ROBERTO OLIMPIO OAB - SP135997 (ADVOGADO(A))

CAROLINA KANTEK GARCIA NAVARRO OAB - PR0033743A 

(ADVOGADO(A))

ANTONELLA BERTOLUCCI LOCOSELLI OAB - SP135393 (ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIEL MARCELINO OAB - SP149354 (ADVOGADO(A))

MONDELEZ BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO(A))

MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ROBERTO GREJO OAB - SP52207 (ADVOGADO(A))

ANTONIO JORGE ESTRELA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDA BEAL PACHECO OHLWEILER OAB - RS54001 

(ADVOGADO(A))

FRUTIVINI COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS BRISA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO(A))

ALEX MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO(A))

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO TADEU VASCONCELOS SILVA OAB - SP182457 (ADVOGADO(A))

NORTAO ATACADO LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA EPP - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RAFAEL MACHADO DE SOUZA OAB - SP378394 (ADVOGADO(A))

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

FELIPE ZORZAN ALVES OAB - SP0182184A (ADVOGADO(A))

Banco Safra S-A (TERCEIRO INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

UNIAO FABRIL SANTOS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

THIAGO PUGINA OAB - SP273919 (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

INTERFOOD IMPORTACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO SERGIO BANDEIRA OAB - PR41468 (ADVOGADO(A))

LUIZ ROBERTO RECH OAB - PR14393 (ADVOGADO(A))

SUNGUIDER INCORPORADORA E COMERCIO EXTERIOR LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY PRISCILA PAIVA FRUTUOSO OAB - MT0018402A 

(ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691/O 

(ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

WILSON CARLOS MARQUES DE CARVALHO OAB - MS10912 

(ADVOGADO(A))

ANA LUCIA MACEDO MANSUR OAB - PR21951 (ADVOGADO(A))

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO(A))

BELLO ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

CEREALISTA GM EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 

HIGIENE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ OAB - GO4606 (ADVOGADO(A))

BANCO TRIANGULO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MARILIA ROHM ITABORAHY OAB - PR66213 (ADVOGADO(A))
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AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ELZA MEGUMI IIDA OAB - SP95740 (ADVOGADO(A))

LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

LATICINIOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO CELSO EICHHORN OAB - SP160412 (ADVOGADO(A))

GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

INGRID NEDEL SPOHR SCHMITT OAB - RS68625 (ADVOGADO(A))

PANDURATA ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CARGILL AGRICOLA S A (TERCEIRO INTERESSADO)

JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BOA VISTA COMUNICACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

J.B. ESTRELA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

SANDRO RICARDO LENZI OAB - SP106331 (ADVOGADO(A))

ANDRE VANDERLEI VICENTINI OAB - SP161946 (ADVOGADO(A))

ENRIQUE FONSECA REIS OAB - MG90724 (ADVOGADO(A))

ELCIO FONSECA REIS OAB - MG63292 (ADVOGADO(A))

BIANCA RODRIGUES CASTILHO OAB - SP335913 (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581/O (ADVOGADO(A))

CASA DO ADUBO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

RODOLFO VINICIUS LENZI OAB - SP289931 (ADVOGADO(A))

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO LUIZ BROCK OAB - SP0091311A (ADVOGADO(A))

COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS MOLINA LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

ALESSANDRA BIANCHI OAB - SP206515 (ADVOGADO(A))

ANDREA GODOI BATISTA OAB - SP243391 (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

RADIO FM MORENA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

SPECTRUM BRANDS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BENS DE 

CONSUMO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

STOCK ATACADO CALCADOS E CONFECCOES LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

MAURO ANDRE GUAPO & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO(A))

KEILLA MACHADO OAB - MT15359/O (ADVOGADO(A))

ROSIMERI FERNANDES DA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO)

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438/O (ADVOGADO(A))

METALURGICA MOR SA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDNEI ALVES MANZANO FERRARI OAB - SP215737 (ADVOGADO(A))

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIS FELIPE DE ALMEIDA PESCADA OAB - SP208670 (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

CASA DI CONTI LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JACKELINE GARUZZI BARCELLOS OAB - ES18836 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

RONALDO CORREA MARTINS OAB - SP76944 (ADVOGADO(A))

RODRIGO RECART OAB - SP107521 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1002346-20.2016.8.11.0015. REQUERENTE: 

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA REQUERIDO: CREDOR Vistos etc. 

Manifeste-se o administrador judicial sobre a petição de ID n.° 14454877, 

assim como sobre as demais solicitações de habilitação de créditos 

protocoladas a posteriori a assembleia geral de credores, em 10 dias. Do 

mesmo modo, deve a recuperanda manifestar sobre a homologação do 

plano de recuperação, em igual prazo. Depois de tudo cumprido, dê-se 

vista ao Ministério Público Estadual. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 06 

de novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009277-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERINO MATTIAS DE MOURA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS 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: EFETUAR O PAGAMENTO 

DA IMPORTÂNCIA REFERENTE À DILIGÊNCIA do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento do mandado, no endereço indicado na inicial 

ou outro endereço atualizado ao qual tenha conhecimento e informe. 

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), informando o 

endereço para aferir o valor da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005102-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

VANESSA SMAIL DE MORAES OAB - PR63694 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE PRIMAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS 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 nestes 

autos no(s) ID(s).( 13308217).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001533-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORNAL SO NEGOCIOS LTDA - ME (RÉU)

GERALDO PAULI RONQUIM (RÉU)

WANESSA DE CASSIA RONQUIM (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS 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 que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 16375615).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000583-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE LOPES FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DAMIAN PREVE NETO (EXECUTADO)

EDUARDO DAMIAN PREVE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARCEL NATARI VIEIRA OAB - MT13422/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca do bem oferecido à penhora, conforme petição de 

ID 16031781.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006974-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LODI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1006974-81.2018.8.11.0015; 

Certifico que a contestação apresentada no ID 15635971, é tempestiva. 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

INTIMO o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. SINOP, 7 de novembro de 2018 LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004298-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMAR MAGALHAES MARTINS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012767-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO LUIZ KAISER (RÉU)

MARIANA MARCOLIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MARCOLIN OAB - MT19159/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1012767-35.2017.8.11.0015; 

Certifico que os embargos monitórios apresentados no ID 16238667, são 

tempestivos. Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ/MT, INTIMO o advogado da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre os embargos monitórios. SINOP, 7 de 

novembro de 2018 LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008014-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVAEL FRANCISCO BRUNO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA BRUNO AGUIAR OAB - MT23375/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1008014-98.2018.8.11.0015; 

Certifico que a contestação e a reconvenção apresentadas no ID 

16337524, são tempestivas. Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ/MG, INTIMO o advogado da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação e apresentar 

contestação à reconvenção. SINOP, 7 de novembro de 2018 LIVIA 

FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007176-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN GOMES BENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007176-92.2017.8.11.0015. AUTOR(A): C.VALE - 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RÉU: GILVAN GOMES BENTO Vistos 

etc. Pugnou a parte exequente pelo bloqueio de veículo mediante sistema 

RENAJUD, que defiro. A pesquisa pelo sistema informatizado RENAJUD, 

permite ao credor a localização de veículos automotores de propriedade 

do devedor em todo o território nacional, o que confere mais eficácia na 

busca de bens penhoráveis para a satisfação do crédito executado. 

Assim orienta a jurisprudência abalizada ora compilada: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. 

DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO 

BEM. INDISPONIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO MEDIANTE 

REGISTRO NO DETRAN ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD. 

POSSIBILIDADE. É cabível o lançamento de restrição de circulação de 

veículo, mediante o sistema RENAJUD, apenas nos casos em que 

cabalmente demonstrada a dificuldade na localização do bem. É possível 

que seja ordenado ao órgão de trânsito competente o bloqueio de 

automóvel de propriedade do executado para prevenir eventual fraude à 

execução, mesmo que ainda não tenha havido a formalização da penhora 

do veículo automotor. Com efeito, é possível o Decreto de indisponibilidade 

de veículo automotor registrado em nome do executado por sua 

não-localização, esteja inviabilizada a penhora ou arresto. De modo a 

viabilizar futura garantia da execução, bem como sua efetividade perante 
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terceiros, determina-se a indisponibilidade do veículo junto ao Detran”. 

(RESP 1151626/MS). (TJ-MG; AI 1.0699.06.058277-1/001; Relª Desª 

Juliana Campos Horta; Julg. 07/02/2018; DJEMG 19/02/2018). Logo, 

proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por meio do 

sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em execução. Se 

exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição virtual no 

órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este processo, com 

vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) dias. Se aceito o 

bem constritado, penhore-se, mediante termo nos autos, intimando-se a 

parte executada, inclusive acerca do seu encargo como depositário 

judicial, ressalvada a possibilidade, justificadamente, de o bem ser 

entregue a parte exequente sob a mesma responsabilidade, qual seja, 

depositário judicial, na forma do art. 840, § 2º do CPC. Sobre a avaliação, 

digam as partes em 10 dias, sobretudo a credora se pretende adjudicação 

ou indicando desde logo a forma de alienação pretendida. Não sendo 

requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos de 

alienação pela forma que foi indicada. Após, cumpridas as diligencias 

retro, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 09 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008026-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FIGUEIREDO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL SOARES DE SA OAB - MT23896/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1008026-15.2018.8.11.0015; 

Certifico que a contestação apresentada no ID 16246224, é tempestiva. 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

INTIMO o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. SINOP, 7 de novembro de 2018 LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004427-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004427-68.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: VALDECIR CARLOS DOS SANTOS Vistos etc. Ação de 

busca e apreensão, com pedido liminar, proposta por Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A. em face de Valdecir Carlos dos Santos, 

ambos qualificados. R. decisão inaugural de Id. 12951028 deferiu a liminar 

suscitada a determinar a apreensão do veículo objeto da lide. 

Posteriormente, antes mesmo da integração da lide, a parte requerente, no 

Id. 13878371, atravessou petição desistindo da ação, com base no art. 

485, inciso VIII, do CPC. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte requerente que pode ser manejada a qualquer 

tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da parte 

requerida, caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver 

contestado a lide, independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º 

do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser integrada a lide. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. 

Condeno a parte requerente a pagar custas e despesas processuais. 

Sem condenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

contenciosidade. Quanto ao pleito de baixa de restrição, encontra-se 

prejudicado, haja vista que não foi inserido qualquer restrição no 

prontuário do veículo por este juízo. 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. Sinop - 

MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007271-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL ALMEIDA BARRETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007271-88.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAQUEL 

ALMEIDA BARRETO Vistos etc. Ação de busca e apreensão, com pedido 

liminar, proposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em 

face de Raquel Almeida Barreto, ambos qualificados. Antes da análise da 

petição inicial e consequentemente da integração da lide, a parte 

requerente, no Id. 14835212, atravessou petição desistindo da ação, com 

base no art. 485, inciso VIII, do CPC. É o relatório. Julgo. A desistência da 

causa é uma prerrogativa da parte requerente que pode ser manejada a 

qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da 

parte requerida, caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver 

contestado a lide, independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º 

do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser integrada a lide. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. 

Condeno a parte requerente a pagar custas e despesas processuais. 

Sem condenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

litigiosidade. Indefiro o pleito de baixa de restrição no prontuário do veículo 

no DETRAN, haja vista que sequer foi analisada a exordial, sendo 

impossível existir qualquer restrição lançada por este juízo. Eventual 

restrição promovida pela parte autora compete a ela baixar, sem a 

necessidade do crivo em ordem judicial para tanto. 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. Sinop - MT, 11 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001868-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAMONER TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

MILTON ZAMONER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

16250836.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005238-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARCELINO BARBOSA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001387-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOAO LANG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001387-15.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: PAULO JOAO LANG Vistos etc. Busca e 

apreensão aviada por Omni S/A. - Crédito, Financiamento e Investimento 

em face de Paulo João Lang, ambos qualificados, com base no 

Decreto-Lei n.º 911/1969. Determinada a emenda da inicial para comprovar 

o preparo da causa, a parte autora atendeu a determinação judicial no Id. 

5783665. Concedida a medida liminar pretendida pela r. decisão de Id. 

5899640, que determinou a busca e apreensão do bem. Ordem não 

cumprida, em razão de não ter sido encontrado (Id. 6848327). Realizada a 

anotação de restrição judicial de circulação no prontuário do veículo, 

objeto da ação no Id. 6096450. Em seguida, a parte autora desistiu da 

ação, requerendo a extinção do feito (Id. 12687698), com fulcro no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, informando que a parte 

requerida quitou o débito administrativamente. Pediu o imediato desbloqueio 

do veículo objeto da lide. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, desde que haja a concordância da parte adversária, 

caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, 

independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. 

In casu, nem chegou a ser integrada a lide. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É 

a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do mesmo Codex. Revogo a liminar concedida no Id. 5899640. 

Condeno a parte autora Dispenso a parte requerente das custas judiciais 

e despesas processuais remanescentes, inteligência do art. 90, § 3.º, do 

CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

litigiosidade. Por fim, determino a baixa da restrição judicial lançada via 

sistema Renajud no prontuário do veículo objeto da lide. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se com as devidas baixas e 

anotações de estilo. P. I. C. Sinop – MT, 19 de setembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010377-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMOEL RIBEIRO DA SILVA - COMERCIO - ME (RÉU)

SAMOEL RIBEIRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010377-58.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ITAU 

UNIBANCO S/A RÉU: SAMOEL RIBEIRO DA SILVA - COMERCIO - ME, 

SAMOEL RIBEIRO DA SILVA Vistos etc. O preparo da causa é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja prova deverá instruir a inicial. 

Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é 

causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, 

sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290. O que 

equivale ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso 

IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

determino à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar 

o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição e consequente julgamento do feito sem 

resolução de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 07 de novembro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010157-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIVALDO MUNIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NARDI OAB - MT24204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO TOCHETTO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010157-60.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ZENIVALDO 

MUNIZ DE SOUZA RÉU: SABINO TOCHETTO Vistos etc. A parte 

requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este 

que é destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as 

custa e despesas do processo. Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será 

concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém 

oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos respectivos 

pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 

1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO 

DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 
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FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290, 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 07 de novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010334-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARI LEOBET JUNIOR OAB - MT21919/O-O (ADVOGADO(A))

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO(A))

WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA OAB - MT23350/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENOCK MURBACH BRAIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010334-24.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ENEDILSON 

GRANJA DE ARAUJO EXECUTADO: ENOCK MURBACH BRAIDO Vistos 

etc. De ver que a parte requerente tratou da assistência judiciária gratuita 

em tópico próprio, mas não fez requerimento algum na parte de seus 

pedidos. Assim, se pretende a justiça gratuita, a parte autora deverá 

emendar a inicial, a requerer o benefício da assistência judiciária gratuita, 

atendidos os comandos do art. 322 do CPC. Caso opte por emendar a 

inicial, por medida de economia e celeridade processual, dada a razoável 

duração do processo, deve a parte requerente apresentar desde logo 

documentos que evidenciem a necessidade do benefício da assistência 

judiciária gratuita, uma vez que de acordo com o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será 

concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isto posto, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, 

requerendo o benefício da assistência judiciária gratuita, se for este o 

caso, a comprovar a hipossuficiência sustentada; ou, querendo, recolher 

as custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e julgamento do feito sem resolução de mérito, a teor dos arts. 

290, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 07 de novembro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010282-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO 

HOSPITALARES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LEVY NOGUEIRA DE BARROS OAB - SP235730 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010282-28.2018.8.11.0015. AUTOR(A): SODROGAS 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO 

HOSPITALARES LTDA. RÉU: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE 

SINOP Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de constituição e 

validade da relação jurídica processual, sem o que esta não se 

consubstancia, cuja prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 

320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é causa de extinção do 

processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290. O que equivale ao indeferimento 

da inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos 

do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, determino à parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente julgamento do feito sem resolução de mérito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 07 de novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010792-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENEFER ELECIANNE RAIZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

G.E.RAIZA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010792-41.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SICREDI 

CENTRO NORTE REQUERIDO: GENEFER ELECIANNE RAIZA DOS SANTOS, 

G.E.RAIZA DOS SANTOS - ME Vistos etc. Cumpra-se a deprecata, 

servindo-se de sua cópia como mandado. Após, à origem, com as 

anotações e baixas devidas, consignando nossos cumprimentos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 07 de novembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010496-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE OLIVEIRA MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010496-19.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: JANAINA DE OLIVEIRA 

MAGALHAES Vistos etc. Sem delongas, verifico que a exordial não foi 

devidamente instruída. Apesar de trazer comprovante de suposto 

pagamento de custas e de despesas judiciárias, a respectiva guia de 

recolhimento não está completa. Ausente a primeira parte, onde se 

encontram os dados do processo. O que torna impossível as verificações 

necessárias que devem ser feitas por este juízo quanto ao regular 

preparo. Ausente o adequado preparo da causa, que é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto é causa de extinção do 

processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da 

inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do 
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mesmo Diploma Instrumental. Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no 

prazo de 15 dias, devendo a parte autora apresentar a guia 

correspondente ao comprovante de pagamento apresentado, com os 

dados devidos, ou, querendo, proceder o recolhimento das custas e taxa 

judiciárias. Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos 

arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

sob pena de cancelamento no distribuidor do presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se Sinop - MT, 07 de novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 250972 Nr: 18771-76.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GOMES JARDIM, DINAH DE OLIVEIRA MULLER 

JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDIGARD LENZ, OSCAR INACIO LENZ, IRIA 

INES LENZ, HERTA MARIA LENZ, ILSE TERESA LENZ FREITAS, OTOMAR 

ROQUE LENZ - ESPOLIO, CÉLIA CECILIA LENZ MICHELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar 

acerca das devoluções das correspondências às fls.95v, bem como, no 

mesmo prazo, providencie o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, conforme certidão e intimação às fls. 93/94 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 209595 Nr: 10662-10.2014.811.0015

 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 RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER ALVES QUEROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 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 das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 196933 Nr: 19-90.2014.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELVINO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGLIZEY BATTINI VOLCOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 Vistos etc.

Sem preliminares ou outras questões pendentes, declaro o feito saneado.

 A questão da liminar, em virtude do longevo tempo decorrido, tendo em 

vista a prova na ocasião colhida em justificação, que inclusive serviu de 

suporte para o julgamento antecipado e precipitado da lide, recomenda 

seja logo encaminhada solução definitiva que advirá com a instrução do 

feito. Ainda mais noticiado que inovações profundas ocorreram no imóvel, 

sendo prudente tomar pé da conjuntura e não de particularidades.

 Como pontos controvertidos fixo os requisitos do art. 561 do CPC.

 Defiro e determino o depoimento pessoal das partes, sob pena de 

confissão; e a produção de prova testemunhal, cujo rol deverá vir aos 

autos em até 05 dias, a contar da intimação, nos termos do art. 357, § 4. °, 

do CPC, sob pena de preclusão.

 Mister que seja encaminhada diretamente a instrução do feito, por medida 

de economia e celeridade processual, a teor do que autorizam as normas 

do art. 357, inciso V, do CPC; e por respeito à razoável duração do 

processo, na forma do art. 5.°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e 

arts. 2º a 10 do citado CPC.

Ademais, de acordo com os arts. 139, inciso V, e 359, ambos do citado 

Digesto Adjetivo, cabe a conciliação das partes a qualquer tempo. Por 

certo será intentada no início da audiência de instrução e julgamento.

Calha frisar que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, mediante 

carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias antes da 

solenidade os comprovantes desta intimação, facultado apresentá-las no 

ato independentemente de intimação, com os ônus por seu não 

comparecimento. Mas deve apresentar o rol em juízo no prazo sobredito. 

Forte no art. 455, §§ 1.º a 3.º, do CPC.

 De ressalvar a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente nas 

hipóteses do § 4.º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de 

novembro de 2018, às 15:30 horas.

 Intimem-se.

Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 326729 Nr: 7510-12.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. (...). No mais, antes de converter este pedido de providências 

(incidente), por conta do pedido de "prosseguimento" de restauração de p. 

52/108, em restauração dos autos n.° antigo 390/1985, n.° novo 

38-15.1985.811.0015 - cód. 73034, DETERMINO que a parte interessada 

Admilson Basilio Silva, adeque seu pedido aos ditames dos arts. 712 

usque 718 do CPC, não se olvidando quem pretenda chamar para a 

restauração, de acordo com a determinação legal. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nesse sentido, no mais"

Decisão

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1010253-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARK SERVICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRITORIAL TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)
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PAULO CEZAR PASQUALOTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010253-75.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOANA 

DARK SERVICOS LTDA - EPP REQUERIDO: TERRITORIAL TRANSPORTES 

LTDA - ME, PAULO CEZAR PASQUALOTTO Vistos etc. Pretensão de 

rescisão de contrato com reserva de domínio e pedido de tutela provisória 

de urgência para reintegrar a posse de veículos à Transportadora e 

Comércio de Madeiras Joana Dark Ltda., ante o inadimplemento parcial do 

contrato pela empresa Territorial Transportes Ltda., ambas qualificadas. 

Alegado que celebraram contrato de compra e venda com cláusula de 

reserva de domínio, tendo por objetos os descritos na cláusula primeira, 

itens “a” a “q”, estando a parte requerida em débito quanto às prestações 

ajustadas, tendo sido constituída em mora através de interpelação judicial, 

razão pela qual pugna em tutela de urgência pela restituição dos referidos 

bens móveis, com sua reintegração. Pediu a concessão de justiça gratuita, 

sob a alegação de não ter condições de efetuar o preparo da causa. 

Determinada a comprovação da hipossuficiência alegada, a representante 

legal da parte autora, que não faz parte do polo ativo da ação, limitou-se a 

colacionar um extrato do INSS, a fim de comprovar que é beneficiária da 

previdência social e, alternativamente pelo pagamento das custas e 

despesas processuais ao final do processo, ou pelo seu parcelamento. 

Pugnou, por fim, pela prioridade na tramitação do processo por se tratar 

de pessoa idosa. É a breve síntese. Decido. Da prioridade na tramitação 

do processo – parte idosa. Pretende a parte requerente preferência no 

trâmite deste processo alegando que sua sócia é pessoa idosa. Assim 

dispõe o art. 71 da Lei nº 10.741/2003: “Art. 71. É assegurada prioridade 

na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e 

diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância”. No 

mesmo rumo estão as disposições do art. 1.048 do CPC, do seguinte jaez: 

“Art. 1048. 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” (...). Desse modo, 

considerando que a parte requerente é pessoa jurídica, e a sua 

representante legal não é parte ou interveniente para efeito de prioridade 

na tramitação do processo, nos termos da Lei, razão não há para o seu 

acolhimento. Deverá o processo seguir o seu curso natural, já que, por 

opção do legislador, não foi estendida a prioridade na tramitação 

processual a esse tipo de entidade. Do parcelamento das custas judiciais 

e despesas processuais. Pediu a parte autora o parcelamento das custas 

processuais, pois não possui condições financeiras de provê-las, pela 

sua hipossuficiência momentânea. A propósito: “JUSTIÇA GRATUITA. 

DECLARAÇÃO DE POBREZA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO 

DEMONSTRADA NOS AUTOS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Art. 1º da Lei nº 7.115/1983 e art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950: presunção de veracidade da declaração de pobreza 

apresentada pelo postulante do benefício possui natureza juris tantum. 2. 

O magistrado pode indeferir a concessão do benefício se os fatos 

relatados ou os documentos acostados aos autos indicarem dissonância 

entre a declaração de pobreza apresentada e a disponibilidade financeira 

do postulante. Caso concreto em que é afastada a presunção de pobreza. 

3. Indeferimento da justiça gratuita mantida. 4. Hipótese de parcelamento 

das custas, tendo em vista impossibilidade momentânea do agravante de 

custeá-las de uma só vez, nos termos do art. 98º, § 6º, do CPC/2015. 4. 

Recurso parcialmente provido.” (AI 21037278220168260000 SP. 9ª 

Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 08/11/2016. Relator: 

Alexandre Lazzarini. Data de Publicação: 08/11/2016). O histórico dos 

fatos, causa de pedir próxima, sinaliza situação periclitante 

financeiramente da empresa requerente, que teria negociado seu acervo 

patrimonial com a parte requerida e não recebida grande parte do valor 

comprometido, ocasionando-lhe o sufoco financeiro que aparentemente 

justifica o pedido de parcelamento das custas e despesas judiciais, que, 

sem outras fontes mencionadas de renda, seriam providas por reduzidos 

valores provenientes de aposentadoria da representante da empresa 

autora. Portanto, o deferimento do parcelamento vindicado é medida que 

se impõe. Da tutela de urgência em caráter antecedente A antecipação 

dos efeitos da tutela de mérito é cabível, desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. O que não é o caso. Essa é a síntese desse 

relevante instituto. Calha assentar que os litigantes em geral devem expor 

os fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 

77, inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. De proêmio vê-se que o pedido está alicerçado em contrato 

de compra e venda com reserva de domínio, não se tratando de alienação 

fiduciária, pelo que não se aplica ao caso o disposto no Decreto-Lei nº 

911/69, haja vista determinar a Lei procedimento específico para o 

recebimento de tal pretensão. A sistemática processual da pretensão em 

decorrência das vendas a crédito com reserva de domínio está prevista 

no caput do art. 521 do Código Civil, que dispõe: “Art. 521. Na venda de 

coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o 

preço esteja integralmente pago”. Nesse passo, para se alcançar a 

medida almejada, necessária a comprovação da mora do devedor, 

conforme disposto no art. 525 do mesmo Codex: “Art. 525. O vendedor 

somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir 

o comprado em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial”. 

Assim sendo, os documentos trazidos com a inicial comprovam a venda a 

crédito com reserva de domínio, bem como a mora do comprador por 

interpelação judicial (id. 15991149), em conformidade com citado 

dispositivo de Lei. Outrossim, há elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito da parte autora, sobretudo à luz do disposto nos 

arts. 521 a 528 do Código Civil. Ainda, na forma do art. 526 do mesmo 

Codex, é facultado ao vendedor a quem é reservada a propriedade até a 

satisfação integral do valor, mover ação para recuperação da posse da 

coisa vendida, como ocorre no caso. Na cláusula 4ª do contrato está 

consignada a reserva de domínio, cuja transferência da propriedade dos 

bens se dará de forma gradativa e proporcional à quitação do contrato. 

Instrumento documentado no id. 15990978. O que suporta a pretensão, 

ante a reserva de domínio, com a existência do pacto e o eventual atraso 

das parcelas, cuja mora restou configurada via da mencionada 

interpelação judicial. Consistente a probabilidade do direito ventilado. 

Segundo a tese, já prenunciando também o segundo requisito, a parte 

requerida pagou apenas a primeira parcela, de R$ 120.000,00, vencida em 

05/04/2017, de um total de 04 parcelas, somando toda a contratação a 

quantia de R$ 1.600.000,00. Já a segunda parcela, mais que o dobro da 

primeira, no valor de R$ 280.000,00, com vencimento para 30/04/2017, 

descrita na alínea “b” da cláusula segunda do contrato principal, não foi 

paga integralmente pela parte demanda. Realizaram um aditivo ao contrato 

de compra e venda de bens móveis (Id. 15990980), com valor pendente de 

R$ 135.330,00, convencionado seu pagamento em 04 vezes na forma da 
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sua cláusula 3ª, que também não foi cumprido satisfatoriamente, pagando 

apenas duas delas e nada das outras três parcelas do contrato original. 

Tanto que foi interpelada judicialmente. Dessa forma, presente também o 

perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, por se tratar de 

bens móveis, que podem ser repassados a terceiros por meio da singela 

tradição; ou ainda pela possibilidade de seu desaparecimento, perecimento 

(v. g. depreciação patrimonial) ou perdimento, de modo a evidenciar 

prejuízo ou risco de se tornar ineficaz a tutela jurisdicional apenas ao final 

atinente à recuperação dos bens. Isso se revela urgente em vista do 

evidente inadimplemento de expressivo valor contratado, cujo prazo 

negociado exauriu-se consideravelmente em relação à segunda parcela e 

também já esgotado atinente à terceira parcela de R$ 400.000,00, vencida 

em 30/08/2018. Observado que a cláusula 11ª do instrumento contratual, 

além de prever a resolução contratual, ainda indica o vencimento 

antecipado do contrato, significando a possibilidade, a critério da parte 

autora, de exigir a integralidade das parcelas vincendas também. 

Corroborando com o entendimento supra, trago os seguintes arestos, ora 

compilados com destaques em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL COM CLÁUSULA DE RESERVA DE 

DOMÍNIO. MORA COMPROVADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. Restando demonstrado o inadimplemento 

contratual, bem como havendo comprovação específica da constituição da 

devedora em mora, por meio do protesto dos títulos, mostra-se viável a 

imediata retomada, pela credora, do veículo objeto do contrato de compra 

e venda com reserva de domínio celebrado entre os litigantes, nos termos 

dos artigos 525 e 526, ambos do Código Civil. (TJ-MS; AI 

1402924-96.2017.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando 

Mauro Moreira Marinho; DJMS 07/07/2017; Pág. 199) CC, art. 525 CC, art. 

526); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM 

RESERVA DE DOMÍNIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO 

DE APREENSÃO E DEPÓSITO DE COISA VENDIDA COM RESERVA DE 

DOMÍNIO E PEDIDO DE TUTELA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO 

BEM INDEFERIDA. Caracterizada a mora do devedor por meio de protesto 

do título. Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

apreensão do bem. Liminar deferida. Recurso provido”. (TJ-SP - AI: 

20330291720178260000 SP 2033029-17.2017.8.26.0000, Relator: 

Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 23/03/2017, 32ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2017); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. LIMINAR 

DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. ESCORREITA. REQUISITOS PRESENTES. 

DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na venda a prazo com reserva de 

domínio, revelando-se inadimplente o devedor, o credor pode requerer a 

apreensão e depósito da coisa vendida (REsp 447.324/SP)”. (TJ-MT; AI 

105644/2016; Capital; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 21/09/2016; DJMT 

29/09/2016; Pág. 120). Nas circunstâncias, exigir caução da parte autora 

revela-se em ônus desproporcional, prometendo-lhe com uma mão e 

tirando-lhe com a outra. Na medida em que a inadimplência é bastante 

expressiva, tendo o contrato garantias a indicar que dificilmente os 

interesses da parte contrária se mostrem ostensivamente descobertos. 

Isto posto, defiro a tutela de urgência em caráter antecedente para 

determinar a reintegração de posse dos bens descritos na cláusula 

primeira, itens “a” a “q”, em favor da parte requerente, a serem buscados 

e apreendidos, conforme as indicações feitas ou que vierem a ser 

apontadas. Expeça-se o competente mandado, depositando-se os bens 

em mãos da parte requerente, sujeita às cominações legais como 

depositário judicial, deles não podendo dispor em hipótese alguma, ainda 

com o dever de conservá-los. O fato da parte autora esgueirar-se da 

audiência de conciliação, que é regra no direito processual em vigor, não 

encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência 

deve ser mantida, valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a 

probidade e a boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a 

razoabilidade, assim como a dialeticidade. Desse modo, seguindo-se o rito 

processual, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de dezembro 

de 2018, às 15:30 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Assim como intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, e 

obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344. Se 

alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, 

conclusos. Defiro o pedido de parcelamento das custas processuais na 

forma pretendida, cujo pagamento deverá ser realizado em 06 parcelas 

mensais e sucessivas, devendo a 1.ª (primeira) ser paga antes da 

expedição dos referidos mandados de busca e apreensão (reintegração 

de posse) e as demais a cada 30 dias. Anote-se e acompanhe-se para os 

devidos fins. Indefiro o pedido de prioridade na tramitação do feito, por não 

se enquadrar a parte requerente como pessoa idosa. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 06 de novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010163-67.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: MOACYR 

JACOB VOLKWEIS EXECUTADO: RAPHAEL DOUGLAS PEIXOTO Vistos 

etc. Ação de execução de título extrajudicial proposta por Moacyr Jacob 

Volkweis em face de Rafhael Douglas Peixoto, ambos qualificados. Na 

forma do art. 829 do CPC, expeça-se mandado de citação, penhora e 

avaliação, para que a parte executada pague em 03 dias, a contar do ato 

citatório. Vencido o prazo sem pagamento, de posse do mesmo mandado 

citatório, o senhor Oficial de Justiça realizará a penhora e a avaliação dos 

bens porventura encontrados, de tudo lavrando-se auto de penhora, 

termo de depósito e laudo de avaliação, tanto quanto possível 

observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da quantia 

prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis 

dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Recairá a penhora prioritariamente 

sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem logo 

indicados pela parte executada, aceitos pelo juízo, demonstrando de plano 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará 

prejuízos à parte exequente. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. 

Não encontrada a parte executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, inclusive 

servindo-se preferencialmente de indicações da parte exequente. Tudo 

em conformidade com o disposto nos arts. 830, caput e § 1º, e 831 do 

CPC. Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, acima delineadas, 

incumbirá à parte exequente requerer e promover sua citação por edital. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento mencionado, 

o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Forte 

no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios 

em 10% do valor executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em 

caso de pronto pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante 

caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução 

será de 15 dias e contar-se-á da juntada aos autos do mandado de 

citação, podendo ser manejado independentemente de segurança do juízo. 

Inteligência dos arts. 914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. Por 

fim, determino que o feito tramite preferencialmente, observados e 

respeitados os comandos do art. 1.048, inciso I, do CPC e do art. 71 da Lei 

n.º 10.741/2003. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 07 de novembro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010537-83.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: H2O 

PISCINAS LTDA - ME EXECUTADO: DAVI PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO 

Vistos etc. Ação de execução de título extrajudicial proposta por H2O 

Piscinas – ME em face de Davi Pimenta de Oliveira Filho, ambos 

qualificados. Na forma do art. 829 do CPC, expeça-se mandado de 

citação, penhora e avaliação, para que a parte executada pague em 03 

dias, a contar do ato citatório. Vencido o prazo sem pagamento, de posse 

do mesmo mandado citatório, o senhor Oficial de Justiça realizará a 

penhora e a avaliação dos bens porventura encontrados, de tudo 

lavrando-se auto de penhora, termo de depósito e laudo de avaliação, 

tanto quanto possível observando-se a gradação legal do art. 835, até o 

limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis 

e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Recairá a penhora 

prioritariamente sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se 

outros forem logo indicados pela parte executada, aceitos pelo juízo, 

demonstrando de plano que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não ocasionará prejuízos à parte exequente. Inteligência dos 

arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a parte executada, o senhor 

meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, inclusive servindo-se preferencialmente de indicações da parte 

exequente. Tudo em conformidade com o disposto nos arts. 830, caput e § 

1º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, 

acima delineadas, incumbirá à parte exequente requerer e promover sua 

citação por edital. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento mencionado, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. 

Arbitro, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor executado, 

que poderão ser reduzidos pela metade, em caso de pronto pagamento 

nos 03 dias acima mencionados, consoante caput e § 1.º do art. 827 do 

CPC. O prazo para os embargos à execução será de 15 dias e 

contar-se-á da juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser 

manejado independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 

914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 07 de novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito
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EDUARDO DAMIAN PREVE (EXECUTADO)
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ANTONIO DAMIAN PREVE NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010075-29.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO DE 

LAGE LANDEN BRASIL S.A. EXECUTADO: ANTONIO DAMIAN PREVE 

NETO, EDUARDO DAMIAN PREVE, ALEXANDER DAMIAN PREVE Vistos 

etc. Ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco de Lage 

Landen Brasil S/A. em face de Antonio Damian Preve Neto, Eduardo 

Damian Preve e Alexandre Damian Preve, todos qualificados. Na forma do 

art. 829 do CPC, expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, 

para que a parte executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. 

Vencido o prazo sem pagamento, de posse do mesmo mandado citatório, 

o senhor Oficial de Justiça realizará a penhora e a avaliação dos bens 

porventura encontrados, de tudo lavrando-se auto de penhora, termo de 

depósito e laudo de avaliação, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens indicados 

pela parte exequente, salvo se outros forem logo indicados pela parte 

executada, aceitos pelo juízo, demonstrando de plano que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte 

exequente. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a 

parte executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, inclusive servindo-se 

preferencialmente de indicações da parte exequente. Tudo em 

conformidade com o disposto nos arts. 830, caput e § 1º, e 831 do CPC. 

Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, acima delineadas, 

incumbirá à parte exequente requerer e promover sua citação por edital. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento mencionado, 

o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Forte 

no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios 

em 10% do valor executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em 

caso de pronto pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante 

caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução 

será de 15 dias e contar-se-á da juntada aos autos do mandado de 

citação, podendo ser manejado independentemente de segurança do juízo. 

Inteligência dos arts. 914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. Por 

fim, defiro o substabelecimento de Id. 16211200. Anote-se para fins das 

intimações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 07 de novembro 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010198-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIR FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010198-27.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S/A EXECUTADO: CLEIR FARIAS Vistos etc. Ação de 

execução de título extrajudicial proposta por Banco Bradesco S/A. em 

face de Cleir Farias, ambos qualificados. Na forma do art. 829 do CPC, 

expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, para que a parte 

executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. Vencido o prazo 

sem pagamento, de posse do mesmo mandado citatório, o senhor Oficial 

de Justiça realizará a penhora e a avaliação dos bens porventura 

encontrados, de tudo lavrando-se auto de penhora, termo de depósito e 

laudo de avaliação, tanto quanto possível observando-se a gradação legal 

do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, ressalvados os 

bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, todos do CPC. 

Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens indicados pela parte 

exequente, salvo se outros forem logo indicados pela parte executada, 

aceitos pelo juízo, demonstrando de plano que a constrição proposta lhe 

será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte exequente. 

Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a parte 

executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, inclusive servindo-se preferencialmente 

de indicações da parte exequente. Tudo em conformidade com o disposto 

nos arts. 830, caput e § 1º, e 831 do CPC. Se frustrada a citação pessoal 

e a com hora certa, acima delineadas, incumbirá à parte exequente 

requerer e promover sua citação por edital. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento mencionado, o arresto converter-se-á 

em penhora, independentemente de termo. Forte no art. 830, §§ 2.° e 3.°, 

do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios em 10% do valor 

executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em caso de pronto 

pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante caput e § 1.º do 

art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução será de 15 dias e 

contar-se-á da juntada aos autos do mandado de citação, podendo ser 

manejado independentemente de segurança do juízo. Inteligência dos arts. 

914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Sinop - MT, 07 de novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003004-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

 

Certifico que procedi à juntada da correspondência devolvida 

JJ910404503BR ( Rep. Legal - Claro S.A. ) e segundo a EBCT " 

Mudou-se".

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010497-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010497-04.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

nos autos o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, nos 

moldes do art. 290, CPC, art. 456, CNGC/TJMT, art. 46, parágrafo único da 

Resolução n. 03/2018-TJMT/TP e Portaria n. 844/2018-PRES, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, sem resolução de mérito. 

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 7 de novembro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007402-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VENUS MARA SOARES DA SILVA OAB - MT0008677A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007402-97.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao(a,s) executado(a,s), procedo ao bloqueio 

dos valores e, para tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento 

emitido pelo Sistema Bacenjud. 1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária proceda o necessário para a vinculação do montante 

ao presente feito. 2. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, 

do Código de Processo Civil, intime-se o(a,s) executado(a,s), por meio de 

seu(s) advogado(s) constituído(s) ou, não o tendo, pessoalmente, para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão. 3. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora 

Judiciária se houve ou não apresentação de impugnação. 4. Na 

sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar aos 

autos cálculo atualizado do débito exequendo. 5. Após, voltem-me 

conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

17 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004227-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAMILA GEMNICZAK BRAIDO (REQUERIDO)

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1004227-61.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

FIAGRIL POLO PASSIVO:REQUERIDO: GEANDRE CORTEZ BRAIDO, 

FERNANDA CAMILA GEMNICZAK BRAIDO CERTIDÃO Certifico conforme 

autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se quanto a certidão negativa de penhora id. 16125685. Prazo: 

Quinze dias. Sinop-MT, 7 de novembro de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ 

NAZARIO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003412-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO BRAGA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1003412-35.2016.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Considerando que decorreu prazo 

superior ao requerido na petição sob Id. 12432018, 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. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 7 de novembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000136-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA CAMIANSKI (RÉU)

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000136-93.2016.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Considerando que decorreu prazo 

superior ao requerido na petição sob Id. 10254988, 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. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 7 de novembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003448-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (RÉU)

TEREZINHA DE MOURA TRZINSKI (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1003448-77.2016.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Ante a certidão sob Id. 15297757, 

determino a intimação da 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. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 7 de novembro 

de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005108-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V M TOMASI TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005108-38.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte autora, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

acerca da certidão sob Id. 15647467 e/ou formule os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de arquivamento. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 7 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012144-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDITO JOSE DA COSTA (EXECUTADO)

LUIZ CESAR GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1012144-68.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT POLO PASSIVO:EXECUTADO: 

CLAUDITO JOSE DA COSTA, LUIZ CESAR GOMES DA COSTA CERTIDÃO 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

juntar comprovante de recolhimento de diligência para expedição de novo 

mandado para citação do executado Luiz Cesar Gomes da Costa, 

conforme solicitado na petição id. 16189422. Prazo: Quinze dias. 

Sinop-MT, 7 de novembro de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor 

de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004505-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR PONTES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004505-62.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Considerando que a petição sob Id. 

14534969 não veio acompanhada do competente instrumento procuratório, 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra na íntegra o despacho 

sob Id. 13169020, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, CPC). 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 7 de novembro 

de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004734-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004734-56.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Ciente da decisão proferida pelo E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (Id. 16344603). 2. Intime-se 

a parte autora, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra na íntegra a decisão sob Id. 7454369, no tocante ao 

recolhimento das custas e taxas processuais, sob pena de cancelamento 

da distribuição e a consequente extinção do feito. 3. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me os 

autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 7 de novembro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009354-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDE APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009354-14.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Em atenção a petição sob Id. 

12129748, considerando que decorreu o prazo superior ao requerido na 

petição sob Id. 11926721, determino a intimação da 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. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 7 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002649-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA CASTANHO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR OAB - MT22696/O (ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002649-97.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte autora, por meio de 
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seus advogados, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca da contestação sob Id. 9352276, sob pena de 

preclusão. 2. Em seguida, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 7 de novembro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013396-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS WILLE & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013396-09.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte autora, por meio de 

seus advogados, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca dos embargos monitórios sob Id. 14653451 e 

documentos em anexo, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 7 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005307-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICISLENE FATIMA DO NASCIMENTO BIANCHI (EXECUTADO)

BIANCHI LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1005307-94.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

ITAU UNIBANCO S/A POLO PASSIVO:EXECUTADO: BIANCHI LOCADORA 

DE VEICULOS EIRELI - EPP, LICISLENE FATIMA DO NASCIMENTO BIANCHI 

CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo 

CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

autor(a) a manifestar-se quanto aos termos da certidão id 

14115887.Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 7 de novembro de 2018 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005819-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1005819-77.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO:REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo 

CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes a 

manifestarem-se quanto ao laudo pericial id. 16071218 ( artigo 477, 

parágrafo 1º do CPC). Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 7 de novembro de 

2018 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006518-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE DE FATIMA PALHAO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1006518-68.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

JUSCILENE DE FATIMA PALHAO DE CARVALHO POLO 

PASSIVO:REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 

152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os 

advogados das partes a manifestarem-se quanto ao laudo pericial id. 

14696291 (Art. 477, parágrafo 1º do CPC). Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 

7 de novembro de 2018 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003080-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MACIEL GELBARI (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, informe o endereço correto(conforme 

ID.14756722),a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação 

busca e apreensão.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 151971 Nr: 307-43.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORI DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - 

OAB:32909/SP, LARISSA FALKEMBACH HODNIUK - OAB:11245/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Várzea Grande/MT, com 

a finalidade de proceder a citação e demais atos, sendo que referidas 

guias que encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br

 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:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT,(INFORMO QUE A GUIA DE CUSTAS DE 

LOCOMOÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO VEIO), que INTIMO o 

advogado do autor para que no prazo de quinze (15) dias, efetue o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, no setor industrial , na 

cidade de Sinop, e , devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – adicionar o 
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número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 120831 Nr: 8-03.2010.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES A'S MADEIRAS LTDA, NELSON AMERICO 

ABEGG

 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: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto à correspondência devolvida da carta de 

intimação de fls. 521/522. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 128864 Nr: 8079-91.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANI ELISETE TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão de fls. 137 verso. Prazo: 15 

(quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010707-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARY RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO JUNIOR OAB - MT0009410A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010707-55.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que procedi 

a retificação da autuação no tocante à classe processual. 2. Nos termos 

do artigo 44 do Código de Processo Civil, “a competência é determinada 

pelas normas previstas no código ou em legislação especial, pelas normas 

de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos 

Estados”. 3. Nesse contexto, verifica-se que que a parte autora pretende 

a habilitação de seu crédito junto à recuperação judicial que tramita sob n. 

1002346-20.2016.8.11.0015 junto a 1ª Vara Cível desta Comarca. 4. 

Assim, com fulcro no artigo 42 e seguintes do Código de Processo Civil e 

art. 6º, § 2º, da Lei n. 11.101/2005, DECLINO DA COMPETÊNCIA e, por 

conseguinte, determino a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível 

desta Comarca, observadas as formalidades legais. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos. Sinop/MT, 7 

de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010693-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL FLAMBOYANTS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOTEC - COMERCIO E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010693-71.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 7 de novembro de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000302-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MONTEIRO TRZINSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LUIZ TRICHES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000302-57.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo de ulterior revogação. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 
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10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "5" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 7 de novembro de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008072-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1008072-38.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Ciente da decisão proferida pelo e. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (Id. 13795968). 2. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 3. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem os autos conclusos. 4. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 7 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007526-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. D. N. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que em diligencias me dirigi até o 

endereço indicado que precisamente se localiza na Rua dos Antúrios 

esquina com Rua das Jaboticabeiras e na casa 517 C no Jardim 

Jácarandas fui informado pela moradora que disse desconhecer a 

diligenciada, daí fui até a casa vizinha e a Sra. Marilene me disse que 

desconhece a diligenciada Gislaine Patricia do Nascimento Dionísio como 

vizinha. Diante deste fato suspendo minhas diligencias e devolvo o 

presente mandado no aguardo do que for determinado. Dou fé. SINOP/MT, 

21 de maio de 2018. JOAO CARLOS BOTIN Oficial de Justiça SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003072-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. E. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que deixei de proceder a 

APREENSÃO do bem descrito no mandado em virtude de não ter 

encontrado o mesmo ate a presente data. O referido é verdade e dou fé. 

SINOP/MT, 21 de março de 2018. RICARDO BARSAND PINHEIRO Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009780-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, eu, VALTER MORTELARO LOPES, 

Oficial de Justiça, que em cumprimento ao respeitável mandado do 

Meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível desta Comarca de 

SINOP/MT, Excelentíssimo Senhor Doutor CLÓVIS MÁRIO TEIXEIRA DE 

MELLO, e, extraído dos autos de nº. CÓDIGO 1009780-26.2017.8.11.0015 

(MANDADO DE CITAÇÃO – ESPÉCIE: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – em que BANCO ITAUCARD S/A move em 

desfavor de ONILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA). Diligenciei no endereço 

constante no mandado, RUA DOS ANGICOS, 855, JARDIM IMPERIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78555-012, local onde PROCEDI com a BUSCA, porem 

DEIXEI de proceder com a APREENSÃO do BEM OBJETO: Veículo Marca: 

FIAT, Modelo: SIENA GRAND(FL)ATTR, Ano: 2016/2016, Cor: VERMELHA, 

Placa: NPO 7264, Renavam: 01094681579, Chassi: 9BD19713MG3300869, 

haja vista não tê-lo encontrado estacionado naquele endereço ou nas 

proximidades, bem como não foi encontrado em trânsito pelas ruas da 

cidade. Certifico ainda que, em face da não localização do BEM OBJETO, 

foi empreendida diligencia no endereço constante no mandado, para 

verificar se realmente ONILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, reside naquele 

imóvel, porem este meirinho foi atendido pela senhora ROSA, a qual 

informou que o senhor Onildo se mudou há aproximadamente 01 (um) ano, 

para endereço desconhecido. Desta forma devolvo o presente mandado 

em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Sinop/MT, 

2 3  d e  a b r i l  d e  2 0 1 8 .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-_________________________________ VALTER MORTELARO LOPES 

OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006856-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ALDEMIR VIEGAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim das Azaléias, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ, conforme decisão abaixo transcrita. Vistos, etc... 

Devidamente comprovada a mora do devedor, conforme instrumento de 

protesto de ID. 14120712, defiro a liminar e, consequentemente, determino 

que se expeça o competente mandado de busca e apreensão, visando 

apreender o veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos do 

representante legal do Autor. Cinco dias após executada a liminar acima 

deferida, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 

3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, cite-se o Requerido 

para que no prazo de 15 dias conteste a presente ação, sob pena de 

confissão e revelia. Havendo pagamento da integralidade da dívida 

(Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem ao 

Requerido, expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, 

volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem 

somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação 

da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar causa. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010273-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILVALE DE RIGO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CASTANHA OAB - SP134501 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRANDA CENTER LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010273-66.2018.8.11.0015. AUTOR(A): WILVALE DE 

RIGO S.A. RÉU: MIRANDA CENTER LTDA - ME Vistos, etc... Considerando 

que a Autora manifestou não ter interesse na realização da audiência de 

conciliação/mediação, determino a citação da Ré para integrar a relação 

processual, intimando-a para que se manifeste em cinco dias sobre o 

interesse ou não na realização da referida audiência. Havendo interesse, 

façam-me os autos cls. para designar audiência de conciliação, caso 

contrário, fica a Ré advertida de que o prazo para a contestação tem início 

a partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, art. 335, II 

do CPC, ou após o prazo de 05 dias concedidos para sua manifestação. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009964-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KERBER DOS SANTOS - ME (EMBARGANTE)

RAFAEL KERBER DOS SANTOS (EMBARGANTE)

SIMONI ALAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009964-45.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: RAFAEL 

KERBER DOS SANTOS - ME, RAFAEL KERBER DOS SANTOS, SIMONI 

ALAIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que os 

Embargantes requereram a concessão da assistência judiciária gratuita, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Deste modo, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, § 

2º, do CPC, deve os Embargantes comprovarem que não possuem 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte. (AI 28497/2016, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, 

Publicado no DJE 09/05/2016). Diante disso, intimem-se os Embargantes 

para, no prazo de 15 dias, emendem a inicial, comprovando sua 

hipossufiência, sob pena de indeferimento do benefício. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005483-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO NEGREIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005483-39.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ADAO 

NEGREIRO DOS SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Não havendo 

elementos que desabonem a declaração de pobreza firmada pelo 

Requerente, defiro a ele os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Considerando que é público e notório que em casos como o presente, a 

Seguradora Lider S/A não celebra composições amigáveis antes de ser 

realizada a perícia médica, determino a citação da Requerida para que no 

prazo de 15 dias, querendo, conteste o presente ação, sob pena de 

revelia e confissão. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007406-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN PRESTES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007406-03.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ALAN PRESTES DE 

OLIVEIRA Vistos, etc... Devidamente comprovada a mora do devedor, 

conforme instrumento de protesto de ID. 14369631, defiro a liminar e, 

consequentemente, determino que se expeça o competente mandado de 

busca e apreensão, visando apreender o veículo descrito na inicial, 

depositando-o nas mãos do representante legal do Autor. Cinco dias após 

executada a liminar acima deferida, o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, acrescido das custas processuais e honorários 
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advocatícios que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, 

cite-se o Requerido para que no prazo de 15 dias conteste a presente 

ação, sob pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da 

integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), 

restitua-se o bem ao Requerido, expedindo-se o necessário. Contestado 

ou não o pedido, volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário 

que o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para 

purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar 

causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012206-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE MOSCON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE SANTANA MOSCON OAB - RS89093 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012206-11.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCOS 

ANDRE MOSCON EXECUTADO: GEANDRE CORTEZ BRAIDO 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010790-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINHO SANDRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON MACHADO DE OLIVEIRA OAB - 918.201.541-49 

(REPRESENTANTE)

ELENIR GEHLEN OAB - 589.602.360-04 (REPRESENTANTE)

ALAN CARLOS DA SILVA DIAS OAB - 039.743.261-54 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1010790-71.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

ANTONINHO SANDRI REQUERIDO: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REPRESENTANTE: JEFERSON 

MACHADO DE OLIVEIRA, ELENIR GEHLEN, ALAN CARLOS DA SILVA 

DIAS Vistos, etc. Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer c/c 

pedido de tutela antecipada de urgência que Antoninho Sandri move 

contra Sipal Indústria e Comércio Ltda e outros em razão do 

inadimplemento de um contrato entabulado entre as partes. Esclarece que 

possuía uma dívida com a requerida Sipal que se encontrava em fase de 

negociação, e que paralelo a isso, firmou outro contrato onde vendeu a 

esta algumas sacas de milho, no entanto ela deixou de lhe pagar a quantia 

de R$ 80.632,20 ao fundamento de que estaria retendo o valor em razão 

da dívida decorrente do outro contrato. Desta forma ingressou com o 

presente processo de conhecimento visando o deferimento do pedido de 

tutela de urgência no sentido de obrigar a requerida a lhe pagar, além de 

requerer indenização por danos morais. Ora, se o autor pretende receber 

dívida líquida, certa e exigível decorrente de inadimplemento contratual, 

deveria ter ajuizado a competente ação executiva contra a devedora, e 

não ter ingressado com o presente processo de conhecimento com pedido 

de tutela de urgência visando coibir esta ao adimplemento do suposto 

débito. Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores 

possui o entendimento de que o mero inadimplemento contratual não 

enseja a reparação por danos morais. Neste sentido: AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MERO 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. 

Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do 

Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 

3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de 

que o mero inadimplemento contratual não enseja a reparação por danos 

morais. Precedentes. 3. Caracterizada a sucumbência recíproca, o 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve 

ser reciprocamente distribuído e suportado na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) pela parte autora e 50% (cinquenta por cento) pela 

parte ré. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1251692/SP, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

22/10/2018, DJe 26/10/2018) Na sequência, verifico que o autor requereu 

a concessão da assistência judiciária gratuita, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Deste modo, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC, deve o autor 

comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento das 

custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte. 

(AI 28497/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016). Diante 

disso, determino a intimação do autor para, no prazo de 15 dias comprovar 

a sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício. Por fim, 

diante da afirmação de que a requerida Sipal seria credora do autor em 

razão do contrato ID 16357789, e também devedora deste em razão do 

contrato ID 16357765, determino ao autor que pondere acerca do disposto 

no art. 381 do Código Civil, facultando que emende a inicial, levando em 

consideração todo o exposto no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010333-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MIGUEL DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010333-39.2018.8.11.0015. AUTOR(A): SILVANA DA 

SILVA RÉU: ANTONIO MIGUEL DE SOUZA Vistos, etc... Defiro a autora os 

benefícios da assistência judiciaria gratuita. Cite-se o réu para integrar a 

relação processual. Designo audiência de conciliação para o dia 

28/11/2018, 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 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009032-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO(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... Considerando 

que a Requerida não foi citada até o presente momento, nos termos do art. 

334, do CPC, redesigno audiência de conciliação que seria realizada no dia 

31/10/2018 para o dia 05/12/2018, às 13:00 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. No mais, cumpra-se a 

decisão de ID. 15569926. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002756-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE COSME DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do requerente de que fora designado o dia 19/3/2019, 

às 13:30 horas para a realização da audiência de instrução e julgamento, 

conforme decisão abaixo transcrita, devendo informar nos autos no prazo 

de cinco (5) dias se o seu constituinte comparecerá à audiência 

independentemente de intimação. Vistos, etc... 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 as 

provas requeridas, notadamente a testemunhal. Designo o dia 19.03.2019 

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. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002756-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE COSME DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1002756-44.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

JORGE COSME DE SOUZA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc... 

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 as provas requeridas, notadamente a 

testemunhal. Designo o dia 19.03.2019 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. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009209-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009209-21.2018.8.11.0015. AUTOR(A): DORALICE DA 

SILVA RÉU: PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI Vistos, etc... 

Defiro a autora os benefícios da assistência judiciaria gratuita. Cite-se a ré 

para integrar a relação processual. Designo audiência de conciliação para 

o dia 05/12/2018, às 17:00 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008751-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA BIAZI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008751-04.2018.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A RÉU: MARIA HELENA BIAZI Vistos, etc... 

Cite-se a ré para integrar a relação processual. Designo audiência de 

conciliação para o dia 05/12/2018, às 16:00 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006921-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA HAAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLNEI CARLOS BRUCH OAB - RS29768 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006921-03.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MADEIREIRA 

HAAS LTDA RÉU: COLONIZADORA SINOP S A Vistos, etc... Cite-se a ré 

para integrar a relação processual. Designo audiência de conciliação para 

o dia 05/12/2018, 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 172372 Nr: 7539-72.2012.811.0015

 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: FRANCISCO RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA., SJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33389/PR, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - 

OAB:SP/131.600, JAMIR MUNIZ DE RESENDE JUNIOR - OAB:60569/MG

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pela Requerida Gazin Indústria e Comércio de Móveis 

e Eletrodomésticos Ltda, juntado aos autos às fls.299/309, fora 

protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação dos Advogados dos Apelados, para apresentarem 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 172372 Nr: 7539-72.2012.811.0015

 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: FRANCISCO RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA., SJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33389/PR, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - 

OAB:SP/131.600, JAMIR MUNIZ DE RESENDE JUNIOR - OAB:60569/MG

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pela Requerida Microsoft Mobile Tecnologia Ltda, 

juntado aos autos às fls.282/298, fora protocolizado no prazo de Lei, bem 

como de que a parte recorrente efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação dos Advogados dos Apelados, para apresentarem 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 255882 Nr: 1338-25.2016.811.0015

 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: THACIUS TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS ROLIM DE MOURA - 

OAB:23992 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ MORAES DE 

PAULA E SILVA - OAB:SP/123.405

 Processo nº 1338-25.2016

Vistos, etc.

Diante do certificado às fls. 208 e 215, cancelo a audiência designada às 

fls. 198 e determino que me façam os autos cls. para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 211003 Nr: 11764-67.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA., DANIEL FERRARINI PISONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STREIT INDUSTRIA E COMERCI DE MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL 

NETO - OAB:15315/MT, THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - 

OAB:21462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11764-67.2014

Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 72/74, eis que nada impede o representante legal 

da empresa exequente de se dirigir à Junta Comercial do Estado de MT a 

fim de obter a certidão do registro da executada.

Considerando que o feito tramita há mais de quatro anos sem a localização 

de bens da devedora, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160375 Nr: 7762-59.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE DE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO-SICREDI CELEIRO D

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCINDO TOMELIN, ADEMIR TOMELIN, 

TARCÍSIO EDEVALDO TOMELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14583/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 Autos nº 7762-59.2011 – Execução de Título Extrajudicial

Autos nº 8658-68.2012 – Embargos à Execução

Vistos, etc...

Cooperativa de Crédito Livre de Admissão de Associados Sorriso – 

Sicredi Celeiro ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de 

Comercindo Tomelin e outros.

A inicial foi recebida às fls. 69; os Executados foram citados às fls. 74 e 

115, e as partes, por petição de fls. 218/230, compareceram para informar 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a suspensão da ação.

Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 218/230, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pela Exequente para que os Executados 

cumpram voluntariamente a obrigação (30.10.2022).

Expirado o prazo concedido e não havendo manifestação, intime-se a 

Exequente para que informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob 
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pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a consequente 

extinção do feito.

 O acordo aqui homologado abrangeu, também, os embargos à execução, 

oposto pelos Executados/Embargantes, em face da ação executiva que 

lhe move a Exequente/embargada, tendo os embargantes, inclusive, 

desistido da ação, Autos nº 8658-68.2012.811.0015.

Diante disso, homologo por sentença o pedido de desistência, julgando 

extinto o processo, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Translade-se cópia desta sentença para os embargos à execução (Autos 

nº 8658-68.2012.811.0015)

 Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 05 de novembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 30899 Nr: 1472-09.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO SOSTER, VANTUIL GONÇALO 

BERTULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON BAROZZI BRISARD 

GOMES - OAB:13794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574, OSNY KLEBER ROCHA AURESCO (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:Defens. Pública, ROGERIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:Defens. Público

 Autos nº 1472-09.2003

Vistos, etc...

Trata-se de “ação de rescisão contratual c/c anulatória de ato jurídico e 

reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela” ajuizada por 

Leandra Cristina Russo em face de Rogerio Soster e Vantuil Gonçalo 

Bertulino, que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, as partes, por petição de fls. 330/332, informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a extinção do feito.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 330/332, 

julgando extinta a fase de cumprimento de sentença, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Expeça-se o necessário, em especial, libere-se a restrição feita no 

sistema RENAJUD (fls. 322).

Custas, conforme pactuado.

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 05 de novembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 185073 Nr: 6183-08.2013.811.0015

 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: LEONEL ALVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMT IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - 

CONCESSIONÁRIA NOMA, NOMA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, MARCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER TADEU YAMADA - 

OAB:19012, EMÍLIA CARLOTA G. VILELA - OAB:, LUIZE CALVI 

MENEGASSI - OAB:13700

 Processo nº 6183-08.2013

Vistos, etc.

Trata-se de ação de restituição de valor pago c/c lucros cessantes e 

danos morais que Leonel Alves de Carvalho move contra CMT 

Implementos Rodoviários Ltda – Concessionária NOMA e Noma do Brasil 

S.A.

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram as contestações de fls. 

78/119 e 120/164.

Impugnação às fls. 167/174.

Em 07.06.2017 foi realizada audiência de conciliação, fls. 198/199, ocasião 

em que o feito foi saneado, sendo designada audiência de instrução e 

julgamento para 09.11.2017.

Em seguida, o autor compareceu aos autos requerendo a desistência da 

ação, com o que concordaram as requeridas, fls. 246/247.

Pelo exposto, homologo o pedido de desistência formulado pelo autor, 

julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, VIII.

Custas pelo autor, ficando a sua cobrança condicionada ao disposto no 

art. 98, § 3º do CPC, eis que beneficiário da assistência justiça gratuita. 

Honorários na forma pactuada.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se 

com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 172946 Nr: 8040-26.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877/MT, JACKSON WAGNER RODRIGUES SANTOS - 

OAB:OAB/SP 226.132, JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 84314, MARLON 

TRAMONTINA CRUZ URTOZINI - OAB:203.963/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8040-26.2012

Vistos, etc...

Com fundamento no art. 921, III do CPC, defiro o pedido de fls. 158, e 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 167967 Nr: 2926-09.2012.811.0015

 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: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2926-09.2012

Vistos, etc...

Intime-se o executado para que cumpra o disposto na sentença proferida 

nestes autos, fls. 75/77, na forma como requerida às fls.85/88, sob pena 

de aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação e mais 

honorários de segunda fase.

Observe a Srª Gestora o certificado às fls. 70 e o disposto no art. 346 do 

CPC.

Fica o devedor advertido de que transcorrido o prazo acima fixado sem o 

adimplemento da obrigação, inicia-se o prazo de 15 dias para a 

apresentação da impugnação ao cumprimento da sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação, art. 525 do CPC.

Em caso de pagamento, façam-me os autos cls. para extinção, caso 

contrário, façam-me os autos cls. para análise dos pedidos constantes na 

petição de fls. 85/88.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 402 de 509



Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 163886 Nr: 11819-23.2011.811.0015

 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: ELABORE PROJETOS E CONSULTORIA FLORESTAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, RICARDO SPIGUEL GRANJA - OAB:13979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141-A, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO - OAB:16780/BA

 Processo nº 11819-23.2011

Vistos, etc...

Intime-se a Exequente para que, no prazo de cinco dias, informe se o 

acordo foi devidamente cumprido, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado positivamente, com a consequente extinção do feito.

Quedando-se inerte, intime-se pessoalmente o representante legal da 

Exequente, consignando as mesmas advertências.

Transcorrido o prazo, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 173453 Nr: 8658-68.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCINDO TOMELIN, ADEMIR TOMELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GEBAUER DE NEGREIRO - 

OAB:14.583, FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - OAB:14583/MT, LUIZ 

CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:86518, LUIZ CARLOS 

MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Autos nº 7762-59.2011 – Execução de Título Extrajudicial

Autos nº 8658-68.2012 – Embargos à Execução

Vistos, etc...

Cooperativa de Crédito Livre de Admissão de Associados Sorriso – 

Sicredi Celeiro ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de 

Comercindo Tomelin e outros.

A inicial foi recebida às fls. 69; os Executados foram citados às fls. 74 e 

115, e as partes, por petição de fls. 218/230, compareceram para informar 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a suspensão da ação.

Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 218/230, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pela Exequente para que os Executados 

cumpram voluntariamente a obrigação (30.10.2022).

Expirado o prazo concedido e não havendo manifestação, intime-se a 

Exequente para que informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a consequente 

extinção do feito.

 O acordo aqui homologado abrangeu, também, os embargos à execução, 

oposto pelos Executados/Embargantes, em face da ação executiva que 

lhe move a Exequente/embargada, tendo os embargantes, inclusive, 

desistido da ação, Autos nº 8658-68.2012.811.0015.

Diante disso, homologo por sentença o pedido de desistência, julgando 

extinto o processo, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Translade-se cópia desta sentença para os embargos à execução (Autos 

nº 8658-68.2012.811.0015)

 Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 05 de novembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 128396 Nr: 7611-30.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA CLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XENIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:13697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, 

LEANDRO PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 Pelo exposto, não havendo qualquer obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos de 

declaração, mantendo incólume a decisão embargada.Visando evitar 

futuros questionamento, determino ao contador deste juízo, ao proceder 

com os cálculos delimitados na decisão de fls. 606/608, que estabeleça 

como termo final para atualização dos cálculos a data do pedido de 

cumprimento de sentença (fls. 578/581).P.R.I.C.CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150987 Nr: 12109-72.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEY APARECIDO PELISSALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, 

DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836/MT, LEANDRO 

PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 Pelo exposto, não havendo qualquer obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos de 

declaração, mantendo incólume a decisão embargada.Visando evitar 

futuros questionamento, determino ao contador deste juízo, ao proceder 

com os cálculos delimitados na decisão de fls. 596/598, que estabeleça 

como termo final para atualização dos cálculos a data do pedido de 

cumprimento de sentença (fls. 563/566).P.R.I.C.CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 128393 Nr: 7608-75.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT

 Pelo exposto, não havendo qualquer obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos de 

declaração, mantendo incólume a decisão embargada.Visando evitar 

futuros questionamento, determino ao contador deste juízo, ao proceder 

com os cálculos delimitados na decisão de fls. 594/596, que estabeleça 

como termo final para atualização dos cálculos a data do pedido de 

cumprimento de sentença (fls. 561/564).P.R.I.C.CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLOJuiz de Direito
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4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007678-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDRAS SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. (EXECUTADO)

 

Processo n. 1007678-94.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o/a(s) EXEQUENTE(s) para em 05 

(cinco) dias pagar o preparo da carta precatória a ser expedida para a 

Comarca de Itaúba-MT, para fins de citação.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012354-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1012354-07.2018.8.11.0041 O presente feito deve ter 

cancelada a sua distribuição e os documentos devem ser juntados no 

processo físico. Providencie-se. Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 118649 Nr: 10967-67.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMINDO LELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por autorização do artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 56/2007-CGJ-MT, 

INTIMO a parte Requerente para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, bem como apresentar planilha de débito 

atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 159351 Nr: 6646-18.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ROSA DA SILVA, CRISTIANO DA SILVA, 

MARIA CRISTINA DA SILVA, JOSÉ ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SOARES TOCCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por autorização do artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 56/2007-CGJ-MT, 

INTIMO a parte Requerente para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, bem como apresentar planilha de débito 

atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 106102 Nr: 14117-90.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO ROBERTO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:120394/SP, SILVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por autorização do artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 56/2007-CGJ-MT, 

INTIMO a parte Requerente para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, bem como apresentar planilha de débito 

atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205160 Nr: 7115-59.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEN NICOLAU WALKER, SOLANGE 

SCATAMBULI WALKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004/MT

 (...) Chamo o feito a ordem, uma vez que verifico que na inicial foi 

requerido “o pagamento das custas imediatamente após liberação dos 

valores junto ao inventário”. Ao ser recebida a inicial, o pedido não foi 

apreciado, haja vista que a decisão de fls. 148 determinou que, com 

relação às custas processuais, se aguardasse as determinações 

exaradas nos autos Código nº. 189453. (...) Assim, diante do vasto 

patrimônio que é objeto do inventário dos bens deixados por Oscar 

Herminio Ferreira Filho e considerando que o feito foi distribuído há quatro 

anos, tempo suficiente para que os requerentes providenciassem 

recursos para atender às despesas processuais, INDEFIRO o pedido de 

recolhimento das custas após a liberação de recursos do inventário, 

COMO TAMBÉM DEIXO DE CONCEDER O PARCELAMENTO, haja vista que 

o tempo de tramitação do processo foi suficiente para que os requerentes 

providenciassem o valor necessário a suprir as despesas processuais. 

Assim, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção sem julgamento de mérito(...) Em igual prazo, deverá emendar 

a inicial, a fim de incluir o litisconsorte necessário, haja vista o pedido de 

nulidade de atos jurídicos. Faculto-lhe desistir do aludido pedido de 

nulidade, desde que com anuência da parte adversa, que já foi citada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198138 Nr: 1115-43.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - 

ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL ROCHEMBACH LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, nos termos legais, quando o litígio recair sobre direito real, a 

ação correspondente deverá, necessariamente, ser proposta na Comarca 

em que estiver situado o bem imóvel, já que, de acordo com a norma acima 

citada, a competência é de natureza funcional e, portanto, absoluta. (...) 

Diante disso, em se tratando de competência absoluta, não há se falar em 

modificação da competência pela conexão, notadamente porque o artigo 

54 do Código de Processo Civil dispõe que somente haverá conexão 

quando se tratar de competência relativa. (...) Com tais considerações, 

observa-se que, no presente caso, o imóvel reivindicado se situa em local 

que abrange as Comarcas de Claudia e Itaúba/MT, caso em que a ação 

deve tramitar por quaisquer das duas Comarcas, mas jamais em Sinop/MT, 

que não tem qualquer relação com o imóvel. (...) Insta destacar, ainda, que 

os requerentes se referiram aos autos n. 008589-46.2006.811.0015, em 

sua petição de fls. 202/206, dizendo que naquele processo houve 

contradição deste juízo, pois decidiu pela competência desta Comarca 
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para o julgamento da lide. Ocorre que, naqueles autos, os requerentes 

informaram que o imóvel reivindicado pertencia, TAMBÉM, à Comarca de 

Sinop/MT, o que não é o caso deste processo, onde são claro em afirmar 

a situação do bem nas Comarcas de Claudia e Itaúba/MT. Outrossim, os 

requerentes deixaram de informar se o feito deveria ser remetido para 

Claudia ou para Itaúba, de modo que determino a remessa a Itaúba/MT, 

haja vista que os outros processos em que se discute a mesma 

transcrição imobiliária, movidos contra réus distintos, já foram remetidos 

àquele juízo. Desta forma, declino da competência para processar e julgar 

a presente demanda e determino a remessa dos autos para a Comarca de 

Itaúba/MT, com as devidas baixas e anotações. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 161970 Nr: 9653-18.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934/O, JACKSON WAGNER RODRIGUES SANTOS - OAB:OAB/SP 

226.132, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314

 (...) Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de cumprimento de sentença 

movido por Marcelino Campos em face de Banco Panamericano S.A em 

05/09/2014. Cumpra-se a sentença de fls. 24/29. Transitada esta em 

julgado, intime-se o exequente para apresentar os dados bancários e, 

após, proceda-se ao levantamento do valor depositado nos autos. Em 

seguida, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sinop/MT, 

06/11/2018 GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 338066 Nr: 14817-17.2018.811.0015

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PASA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNHITE HARA, MARCO ANTONIO 

BORTOLUZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Autora para, no prazo legal, se 

manifestar acerca da certidão e fl. 552 e documento de fl. 553.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 80268 Nr: 8575-62.2006.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACAÍ FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA., 

ELIAS COAN - ESPÓLIO, GRACIE MARIE EHLKE COAN, NELLY PRIOLI 

GAUDÊNCIO, BOLIVAR MARTINS, WALMOR MARIANO GAUDÊNCIO, CENI 

ANTONIO FERRONATO, TERESINHA MILANI FERONATTO, HUDO HELLER, 

CÉLIA GAUDÊNCIO MARTINS, AGROPECUÁRIA VALE DA ONÇA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, CLÁUDIA MARIA CARNEIRO BUSTAMANTE 

SANTANA - OAB:7156-B/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/MT, LUIZ HENRIQUE MAGNANI - OAB:, Nara Cristina de 

Oliveira Barbosa - OAB:8915, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709/MT, 

SIDNEY MARQUES - OAB:MT-2.719-B, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:291194

 (...) Assim, nos termos legais, quando o litígio recair sobre direito real, a 

ação correspondente deverá, necessariamente, ser proposta na Comarca 

em que estiver situado o bem imóvel, já que, de acordo com a norma acima 

citada, a competência é de natureza funcional e, portanto, absoluta(...) (...) 

Isto posto, não há comunhão de causa de pedir, pois em cada ação se 

reivindica um determinado imóvel, objeto de matrícula própria, ou seja, são 

dezesseis matrículas imobiliárias que fundam as ações reivindicatórias e 

em cada feito se reivindica a área de determinada matrícula. (...) Insta 

destacar, ainda, que os requerentes se referiram aos autos n. 

008589-46.2006.811.0015, em sua petição de fls. 3.021/3.024, dizendo 

que naquele processo houve contradição deste juízo, pois decidiu pela 

competência desta Comarca para o julgamento da lide. Ocorre que, em 

consulta ao sistema apolo, observo que no processo acima citado a 

disputa judicial se refere à transcrição imobiliária n. 6263 e, segundo 

informado pelos requerentes, abrange o município de Sinop/MT. De outro 

lado, neste processo, a matrícula em litigio é de n. 6264, a qual se situa na 

Comarca de Cláudia/MT e Itaúba/MT, conforme documentos juntados pelos 

requerentes (fls. 2.2539/3.015). Ademais, a transcrição imobiliária que é 

objeto deste feito (n. 6264 – CRI de Rosário Oeste/MT) também é objeto 

dos seguintes processos: Códigos ns. 92969, 202341, 198138, 242938, 

200365, 92969 e 8026, nos quais, há indicação de que o imóvel se situa 

na Comarca de Itaúba/MT. Destarte, sendo a área reivindicada situada na 

Comarca de Itaúba/MT e, não havendo conexão, porque esta é inaplicável 

à competência absoluta e porque não há comunhão da causa de pedir em 

cada processo, nem risco de decisões conflitantes, aquele juízo é o 

competente para processar a presente reivindicatória. (...) Desta forma, 

declino da competência para processar e julgar a presente demanda e 

determino a remessa dos autos para a Comarca de Itaúba/MT, com as 

devidas baixas e anotações. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 242938 Nr: 13888-86.2015.811.0015

 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: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO PIERIM JUNIOR, NAILDA MICHELETTE 

PIERIM, PAULO SERGIO DE ABREU PIERIM, ESTER MICHIELON PIERIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDERICO BARBOZA DOS 

SANTOS - OAB:39684/PR

 (...) Diante disso, em se tratando de competência absoluta, não há se 

falar em modificação da competência pela conexão, notadamente porque o 

artigo 54 do Código de Processo Civil dispõe que somente haverá conexão 

quando se tratar de competência relativa. (...) Destarte, sendo a ação 

reivindicatória fundada em direito real, cuja competência, pelo critério 

funcional, é absoluta do local da situação do imóvel, não há que se falar 

em modificação por conexão ou continência(...) Com tais considerações, 

observa-se que, no presente caso, os imóveis reivindicados situam-se na 

Comarca de Itaúba/MT e, portanto, a competência absoluta para o 

processamento da causa é daquele juízo, não podendo ser modificada por 

conexão, já que a competência absoluta é inderrogável e não se modifica 

pela conexão, conforme exaustivamente demonstrado. (...) Insta destacar, 

ainda, que os requerentes se referiram aos autos n. 

008589-46.2006.811.0015, em sua petição de fls. 1.589/1.594, dizendo 

que naquele processo houve contradição deste juízo, pois decidiu pela 

competência desta Comarca para o julgamento da lide. Ocorre que, em 

consulta ao sistema apolo, observo que no processo acima citado a 

disputa judicial se refere à transcrição imobiliária n. 6263 e, segundo 

informado pelos requerentes, abrange o município de Sinop/MT. De outro 

lado, neste processo, as matriculas em litigio são de n. 6264, 6273 e 6274 

e a parte reivindicada se situa integralmente na Comarca de Itaúba, 

conforme documentos juntados pelos requerentes (fls. 64, 77/78 e 89). 

Destarte, sendo a área reivindicada situada na Comarca de Itaúba/MT e, 

não havendo conexão, porque esta é inaplicável à competência absoluta e 

porque não há comunhão da causa de pedir em cada processo, nem risco 

de decisões conflitantes, aquele juízo é o competente para processar a 

presente reivindicatória(...) Desta forma, declino da competência para 

processar e julgar a presente demanda e determino a remessa dos autos 

para a Comarca de Itaúba/MT, com as devidas baixas e anotações. 

Intimem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92969 Nr: 1-12.1981.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, OSCAR 

FERREIRA BRODA, MARIA AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO DOMINGOS ACCRADOLLI, GENI 

RICIERI MOSCHETTA, DAVID VALENTIN CANELLO, SABINO CORREA 

RABELO, ANTONIO TAVARES SABINO, AJAX CORREA RABELO, 

LOURIVAL TOMELIN, PEDRO COLUSSI, ANTENOR PAROLIN, SEBASTIAO 

CORREA RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166, JOSÉ CARLOS FARINA - OAB:, WESSON ALVES DE 

MARTINS E PINHEIRO - OAB:2409-A/MT

 (...) In casu, verifica-se que os requerentes, quando ajuizaram a ação, 

limitaram-se a requerer a distribuição por prevenção a esta Vara, 

sustentando haver conexão e continência com as “ações que envolvam 

os títulos do espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, distribuídos perante 

este juízo, com o intuito de evitar decisões conflitantes”, mas sequer 

indicar qual ou quais os processos supostamente conexos que 

caracterizariam a prevenção deste juízo (...) Isto posto, não há comunhão 

de causa de pedir, pois em cada ação se reivindica um determinado 

imóvel, objeto de matrícula própria, ou seja, são dezesseis matrículas 

imobiliárias que fundam as ações reivindicatórias e em cada feito se 

reivindica a área de determinada matrícula. (...) Insta destacar, ainda, que 

os requerentes se referiram aos autos n. 008589-46.2006.811.0015, em 

sua petição de fls. 661/664, dizendo que naquele processo houve 

contradição deste juízo, pois decidiu pela competência desta Comarca 

para o julgamento da lide. Ocorre que, em consulta ao sistema apolo, 

observo que no processo acima citado a disputa judicial se refere à 

transcrição imobiliária n. 6263 e, segundo informado pelos requerentes, 

abrange o município de Sinop/MT. De outro lado, neste processo, a 

matrícula em litigio é de n. 6264 e a parte reivindica se situa na Comarca de 

Itaúba/MT, conforme documentos juntados pelos requerentes (fls. 

389/656). Destarte, sendo a área reivindicada situada na Comarca de 

Itaúba/MT e, não havendo conexão, porque esta é inaplicável à 

competência absoluta e porque não há comunhão da causa de pedir em 

cada processo, nem risco de decisões conflitantes, aquele juízo é o 

competente para processar a presente reivindicatória(...) Desta forma, 

declino da competência para processar e julgar a presente demanda e 

determino a remessa dos autos para a Comarca de Itaúba/MT, com as 

devidas baixas e anotações. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 258787 Nr: 2972-56.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA 

CAMPOS DE ABREU NICOLI, ANDRÉ HENRIQUE CAMPOS DE ABREU, 

GENTIL NICOLI, NATALINA ROTILI NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CORTES - 

OAB:17.750/MT

 Tendo em vista a prolação de sentença nos autos em apenso, intimem-se 

a parte exequente para que dê prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 80374 Nr: 2682-27.2005.811.0015

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARACAÍ FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 Código n. 80374

Tendo em vista que o declínio de competência dos autos principais (Cód. 

80268) para a Comarca de Itaúba/MT, proceda-se também a remessa da 

presente impugnação ao valor da causa, com as baixas necessárias.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 273133 Nr: 11733-76.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORTES - 

OAB:17.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, condenando o embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do 

Novo Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, pagas as 

custas, traslade-se cópia da sentença para os autos principais e 

arquivem-se estes autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 80279 Nr: 8602-45.2006.811.0015

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, EDISON 

MARTINS GOMES, OSCAR FERREIRA BRODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACAÍ FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ZÉLIA DE SOUZA LIMA 

GONÇALVES - OAB:4.155-MT, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ULYSSES 

PAGLIARI - OAB:3047/MT

 [...]nos termos legais, quando o litígio recair sobre direito real, a ação 

correspondente deverá, necessariamente, ser proposta na Comarca em 

que estiver situado o bem imóvel, já que, de acordo com a norma acima 

citada, a competência é de natureza funcional e, portanto, absoluta 

[...]Diante disso, em se tratando de competência absoluta, não há se falar 

em modificação da competência pela conexão, ao revés do aventado 

pelos requerentes quando da impugnação à contestação, notadamente 

porque o artigo 54 do Código de Processo Civil dispõe que somente 

haverá conexão quando se tratar de competência relativa [...]Com tais 

considerações, observa-se que o imóvel reivindicado situa-se nas 

Comarcas de Itaúba/MT e Cláudia/MT, sobretudo ante o parecer técnico 

acostado às fls. 3.812/4.224. Ademais, conforme relatado pelos 

requerentes às fls. 3.810, a transcrição imobiliária nº. 6.278 também é 

objeto de outras ações judiciais, as quais, inclusive, já foram remetidas à 

Comarca competente.Diante de todo o exposto, ressai que, em se tratando 

de ação reivindicatória, a competência é absoluta do foro da situação do 

imóvel, não se aplicando a conexão, pois esta é critério de modificação de 

competência relativa, não sendo aplicável quando se trata de competência 

absoluta, como neste caso.Destarte, sendo a área reivindicada, em sua 

maior parte, situada na Comarca de Cláudia/MT e, não havendo conexão 

com as demais ações em que o imóvel se situa em Sinop/MT, porque esta 

regra é inaplicável à competência absoluta e porque não há comunhão da 

causa de pedir em cada processo, nem risco de decisões conflitantes, 

aquele juízo é o competente para processar a presente reivindicatória [...] 

Desta forma, declino da competência para processar e julgar a presente 

demanda e determino a remessa dos autos para a Comarca de Cláudia/MT, 

com as devidas baixas e anotações.Por fim, determino que seja 

transladada cópia deste decisum para o feito em apenso, Código nº. 

80279, que deverá acompanhar o processo principal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 80377 Nr: 779-54.2005.811.0015
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 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS COAN - ESPÓLIO, GRACIE MARIE EHLKE COAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS WIDAL 

FILHO - OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 Código n. 80377

Tendo em vista que o declínio de competência dos autos principais (Cód. 

80268) para a Comarca de Itaúba/MT, proceda-se também a remessa da 

presente impugnação ao valor da causa, com as baixas necessárias.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130338 Nr: 9553-97.2010.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GALANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos de declaração de 

fls.205/207 e de fls. 208/210, acrescentando à sentença de fls. 190/200 

os fundamentos acima expostos, bem como suprimo o parágrafo que 

estipulou a atualização monetária do débito pelo INPC e juros de mora de 

1% ao mês, fazendo constar: “Ante o exposto, REJEITO os embargos 

monitórios e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação monitória 

para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$31.052,00 (trinta e 

um mil e cinquenta e dois reais), decorrente do Contrato de Abertura de 

Conta Corrente de nº 7700316091 e do Termo de Crédito Parcelad Premier 

nº. 7700458944, constituindo-os em títulos executivos, devendo o aludido 

valor ser acrescido dos enargos contratados até a data do efetivo 

pagamento”.No mais, mantenho a sentença, tal como publicada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 80271 Nr: 8576-47.2006.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, MARIA AMÉLIA 

FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACAÍ FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA., 

ELIAS COAN - ESPÓLIO, CENI ANTONIO FERRONATO, CÉLIA GAUDÊNCIO 

MARTINS, GRACIE MARIE EHLKE COAN, BOLIVAR MARTINS, 

COMERCINDO TOMELIN, TERESINHA MILANI FERONATTO, FILOMENA 

TOMELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ULYSSES 

PAGLIARI - OAB:3047/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A, SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - 

OAB:7197-B/MT, SIDNEY MARQUES - OAB:MT-2.719-B

 [...] nos termos legais, quando o litígio recair sobre direito real, a ação 

correspondente deverá, necessariamente, ser proposta na Comarca em 

que estiver situado o bem imóvel, já que, de acordo com a norma acima 

citada, a competência é de natureza funcional e, portanto, absoluta [...] 

Diante disso, em se tratando de competência absoluta, não há se falar em 

modificação da competência pela conexão, ao revés do aventado pelos 

requerentes quando da impugnação à contestação, notadamente porque o 

artigo 54 do Código de Processo Civil dispõe que somente haverá conexão 

quando se tratar de competência relativa: [...]Com tais considerações, 

observa-se que o imóvel reivindicado situa-se nas Comarcas de Itaúba/MT 

e Cláudia/MT, sobretudo ante o parecer técnico acostado às fls. 

3.812/4.224. Ademais, conforme relatado pelos requerentes às fls. 3.810, 

a transcrição imobiliária nº. 6.278 também é objeto de outras ações 

judiciais, as quais, inclusive, já foram remetidas à Comarca 

competente.Diante de todo o exposto, ressai que, em se tratando de ação 

reivindicatória, a competência é absoluta do foro da situação do imóvel, 

não se aplicando a conexão, pois esta é critério de modificação de 

competência relativa, não sendo aplicável quando se trata de competência 

absoluta, como neste caso.Destarte, sendo a área reivindicada, em sua 

maior parte, situada na Comarca de Cláudia/MT e, não havendo conexão 

com as demais ações em que o imóvel se situa em Sinop/MT, porque esta 

regra é inaplicável à competência absoluta e porque não há comunhão da 

causa de pedir em cada processo, nem risco de decisões conflitantes, 

aquele juízo é o competente para processar a presente reivindicatória. 

[...]Desta forma, declino da competência para processar e julgar a 

presente demanda e determino a remessa dos autos para a Comarca de 

Cláudia/MT, com as devidas baixas e anotações.Por fim, determino que 

seja transladada cópia deste decisum para o feito em apenso, Código nº. 

80279, que deverá acompanhar o processo principal.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 227978 Nr: 4404-47.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE DE FATIMA ZIBETTI DEBONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE KOVALSKI - 

OAB:OAB/MT 18.493/0, LUCIANE GOMES DE MEDEIROS - 

OAB:17.341-MT, Vanessa Fernandes Marangoni - OAB:16574-MT

 (...) À vista do exposto, ante a prescrição estampada nos autos, JULGO 

PROCEDENTES os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO para determinar a 

extinção da ação de execução, com fulcro no artigo 487, inciso II, do 

CPC/2015, condenando a embargada ao pagamento das custas 

processuais, bem como os honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor do débito executado, com fulcro no artigo 85, § 2º, CPC, 

frisando que a referida verba abrange a ação de execução, a propósito: 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE - 

INDEPENDÊNCIA DAS AÇÕES – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO – 

ART. 20, §4º, CPC – RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – 

MANUTENÇÃO – DESPROVIMENTO. Revela-se possível a cumulação de 

condenação em honorários advocatícios nos embargos e na execução, 

por se tratar de ações independentes, em razão do princípio da 

causalidade. Fixados honorários na forma do art. 20, §4º, do CPC, com 

razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a manutenção do valor 

deferido”. (TJ-MT – Ap. 23674/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015).Transitada esta em julgado, 

pagas as custas, arquivem-se os autos, anotando-se.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Sinop/MT, 06 de novembro de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 210309 Nr: 11240-70.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE DE FATIMA ZIBETTI DEBONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA DA SILVA CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE KOVALSKI - OAB:OAB/MT 

18.493/0, LUCIANE GOMES DE MEDEIROS - OAB:17.341-MT, Vanessa 

Fernandes Marangoni - OAB:16574-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT

 (...) À vista do exposto, ante a prescrição estampada nos autos, JULGO 

PROCEDENTES os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO para determinar a 

extinção da ação de execução, com fulcro no artigo 487, inciso II, do 

CPC/2015, condenando a embargada ao pagamento das custas 

processuais, bem como os honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor do débito executado, com fulcro no artigo 85, § 2º, CPC, 

frisando que a referida verba abrange a ação de execução, a propósito: 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 
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- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE - 

INDEPENDÊNCIA DAS AÇÕES – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO – 

ART. 20, §4º, CPC – RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – 

MANUTENÇÃO – DESPROVIMENTO. Revela-se possível a cumulação de 

condenação em honorários advocatícios nos embargos e na execução, 

por se tratar de ações independentes, em razão do princípio da 

causalidade. Fixados honorários na forma do art. 20, §4º, do CPC, com 

razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a manutenção do valor 

deferido”. (TJ-MT – Ap. 23674/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015).Transitada esta em julgado, 

pagas as custas, arquivem-se os autos, anotando-se.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Sinop/MT, 06 de novembro de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 275593 Nr: 13463-25.2016.811.0015

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DAVID OLIVEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:/MT20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, intimo a parte Requerente a se manifestar nos autos 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 187257 Nr: 8476-48.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, intimo a parte Requerente a se manifestar nos autos 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173983 Nr: 9293-49.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO AMAPA LTDA - ME, 

MARCOS ARAUJO ANTUNES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO o Exequente a dar prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 215498 Nr: 15297-34.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, intimo a parte Requerente a se manifestar nos autos 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167965 Nr: 2929-61.2012.811.0015

 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): ANTONIO CARLOS RANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:OAB-MT 19.727-O, RODRIGO DE FREITAS 

SARTORI - OAB:15884/MT, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - 

OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, intimo a parte Requerente a se manifestar nos autos 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 267590 Nr: 8113-56.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCENI WALDEMAR ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR DA SILVA CICLOTEC ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BANDELOW DE LIMA - 

OAB:16956-MT, TATIELE ALBRING - OAB:18.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, intimo a parte Requerente a se manifestar nos autos 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 324468 Nr: 5962-49.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROFORTE (TRR) TRANSP. REVEND. 

RETALH. DE COMBUST. LTDA., EUGÊNIO KROMINSKI, JOSÉ KROMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, fornecer o endereço da parte requerida José Krominski, a fim 

de possibilitar sua citação sobre a instauração do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 169104 Nr: 4102-23.2012.811.0015

 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: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELPARAÍBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

DE BELEZA LTDA., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

DA INDÚSTRIA - EXODUS I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B, 

ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - 

OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o 

advogado da parte autora sobre ofício de n.º 528/2018/OF de fls. 159 

verso, dando ciência que a carta precatória foi devidamente remetida à 

Regional Barra da Tijuca.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010649-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APOLO SERVICOS GRAFICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC0003210A (ADVOGADO(A))

MARCELA VIRGINIA THOMAZ OAB - PR0018095A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LUIZ BARTH (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1010649-86.2017.8.11.0015 Com fulcro no art. 319, §1º 

do CPC, defiro o pedido de ID nº 13953566 e determino a busca de 

endereço do requerido RAFAEL LUIZ BARTH, CPF nº 003.655.770-65, 

através do SIEL e demais convenios do TJMT. Localizado endereço 

diferente dos já diligenciados, expeça-se mandado de citação, nos termos 

da decisão de ID nº 9894004. Restando infrutífera a busca, intime-se a 

parte autora para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005891-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRDI NICHI (RÉU)

MATEUS EUGENIO SIMOES DE MORAES (RÉU)

REGINA CELIA SIMOES DE MORAES (RÉU)

OSVALDO NECHI (RÉU)

DEBORAH JESUS GONCALVES CARDNES MORAES (RÉU)

ALTINO ONO MORAES (RÉU)

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES (RÉU)

OSMAR NECHI (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1005891-64.2017.8.11.0015 No Id 15570604, a parte 

autora pugna pelo parcelamento das custas processuais. Todavia, 

verifica-se que o pedido de justiça gratuita foi indeferido em 17/05/2017. 

Ademais, da aludida decisão, a parte autora interpôs recurso de agravo 

de instrumento em 09/06/2017, o qual não foi conhecido, em 23/06/2017 

(n. 1005684-13.2017.811.0000). Outrossim, do referido acórdão, foi 

interposto agravo regimental, o qual não possui efeito suspensivo. Se não 

bastasse, foi julgado desprovido em 22/09/2018. Assim, verifica-se que 

decorreu tempo necessário para que a parte autora organizasse recursos 

para o pagamento das custas e taxa judiciárias, notadamente quando os 

documentos apresentados não comprovam a insuficiência momentânea. 

Desse modo, indefiro o pedido de parcelamento das custas processuais e 

concedo o prazo DERRADEIRO de 05 (cinco) dias para que a parte autora 

proceda ao recolhimento das custas e taxa judiciárias, sob pena de 

cancelamento da distribuição do processo. Ademais, deverá emendar a 

inicial, indicando qual o município de localização da área reivindicada neste 

processo e indicar a qual processo este possui conexão, diante dos 

inúmeros feitos que tramitam por esta Vara. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005327-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A 

(ADVOGADO(A))

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO VICENTE PEREIRA (RÉU)

GERCI DA SILVA PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1005327-85.2017.8.11.0015 No ID nº 11977690, a parte 

autora pugna que se aguarde o trânsito da decisão proferida no recurso, 

para dar seguimento ao feito, em relação ao recolhimento das custas e 

taxa judiciárias. Todavia, verifica-se que o pedido de justiça gratuita foi 

indeferido em 10/05/2017. Ademais, da aludida decisão, a parte autora 

interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual não foi conhecido, em 

29/06/2017 (n. 1005354-16.2017.811.0000). Outrossim, do referido 

acórdão, foi interposto agravo regimental, o qual não possui efeito 

suspensivo (artigo 1.021, §2º, do CPC). Desse modo, indefiro o pedido, 

tendo em vista que referido recurso não possui efeito suspensivo e 

concedo o prazo DERRADEIRO de 05 (cinco) dias para que a parte autora 

proceda ao recolhimento das custas e taxa judiciárias, sob pena de 

cancelamento da distribuição do processo. Ademais, deverá indicar o 

município de localização do imóvel e o numero do processo conexo a este. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010303-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YANCA PALLOMA DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1010303-04.2018.8.11.0015 Verifico que, intimada a parte 

autora para providenciar o protesto do título, apenas apresentou a 

notificação devolvida (ID nº 16143566), o que não basta para a 

caracterização da mora. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR QUE NÃO RESIDE NO 

ENDEREÇO DO CONTRATO. MUDOU-SE. PROTESTO POR EDITAL NÃO 

REALIZADO. DESCABIMENTO. MORA NÃO CARACTERIZADA. Para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão, é imprescindível a 

comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula nº 72 do STJ. No 

caso em tela, tendo a notificação extrajudicial sido inexitosa, porque o 

devedor não mais reside no endereço informado no contrato, incumbia ao 

credor ter efetuado o protesto por edital. Mora não caracterizada. Extinção 

do feito, de ofício. AÇÃO EXTINTA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. 

UNÂNIME”. (Apelação Cível Nº 70049809403, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 27/08/2015). (TJ-RS - AC: 70049809403 RS, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 27/08/2015, Décima Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/09/2015). 

Desta forma, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, cumpra o despacho de ID nº 16072290, providenciando o protesto do 

título, a fim de comprovar a mora, nos termos do artigo 2º, § 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006521-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEMERSON ROGER MARCUS DA SILVEIRA HONORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006521-86.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 
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assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial. Deste modo, resta 

preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Cite-se a parte 

requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. Consoante estabelece o art. 3º, §9º, do Decreto-Lei 

911/69, determino a restrição do veículo, Placa: MDG-9677, pelo sistema 

Renajud. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010583-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE APARECIDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI OAB - MT0018196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO ROSA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 8010583-21.2016.8.11.0015 Tendo em vista a petição de 

ID nº 16260822, nomeio novo perito o expert Dr. Luiz Antonio Zanotelli 

Zanella, médico ortopedista, que poderá ser encontrado na Rua 

Nogueiras, 72 – Centro, Sinop/MT - (Sot - Serviço de Ortopedia e 

Traumatologia), independentemente de termo de compromisso, nos exatos 

termos da decisão de ID nº 11710862. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 267054 Nr: 7712-57.2016.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADSCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, bem como o Sistema Apolo, verifico a existência 

de erro material, nos itens “1” e “2” da r. decisão de fl. 29, lançada no dia 

10/09/2018.

2. Destarte, retifico o item “1” quanto às folhas do parecer ministerial e, o 

item “2”, acerca da data e horário da audiência designada, para que 

constem os seguintes termos:

“Acolho o parecer ministerial de fls. 27/28 e, por conseguinte, determino a 

realização de estudo psicossocial pormenorizado com a requerente, o 

requerido e a infante, devendo ser realizado pela equipe multidisciplinar 

desta Comarca, relatando tudo que for possível e necessário para 

conhecimento das condições de convivência da menor, bem como quem 

detém melhores condições de exercer a guarda física do infante, no prazo 

de 10 (dez) dias”.

“Sem prejuízo da determinação anterior, designo audiência de saneamento 

e organização do processo para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 

13h30min, nos termos do artigo 357, § 3º do Código de Processo Civil”.

3. No mais, persiste a decisão de fl. 29.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 221469 Nr: 573-88.2015.811.0015

 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: DMOF, EADOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CER, CBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Diante da informação constante na certidão de fl. 41, determino a busca 

de endereço da parte requerida Claudinei Barbosa Ferreira junto ao 

Sistema de Informações Eleitorais – SIEL.

1. 1. Em sendo exitosa a pesquisa de endereço junto ao convênio SIEL, a 

fim de dar celeridade ao feito, excepcionalmente, dispenso a realização de 

audiência de mediação/conciliação e, por conseguinte, determino a citação 

pessoal da parte ré por carta precatória para, querendo, oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 

de juntada do comunicado ou, não havendo esse, a data de juntada da 

carta aos autos de origem devidamente cumprida, em conformidade com o 

art. 335, “caput” e inciso III c/c art. 231, inciso VI, ambos do Código de 

Processo Civil.

1.2. Oferecida contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob pena de 

preclusão, em conformidade com o art. 351 do Código de Processo Civil.

 2. Caso reste infrutífera a pesquisa de endereço junto ao convênio SIEL, 

determino que cite-se o referido réu por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias nos mesmos termos de item 1.1 e 1.2.

3. Sem prejuízo do acima disposto, determino a realização de estudo 

psicossocial com o menor, a ser realizado pela equipe multidisciplinar 

desta Comarca, visando averiguar a existência de vínculo afetivo entre o 

menor e o pai registral, Claudinei Barbosa Ferreira, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 4.Após, intime-se a parte autora para se manifestar em 05 (cinco) dias.

5. Em seguida, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público.

6. Em ato contínuo, retorne o feito concluso.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163560 Nr: 11474-57.2011.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada à fl. 43.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Sem custas. Sem condenação em honorários.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 261438 Nr: 4555-76.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDM, ACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILENE MARIA DO CARMO 

BISSOLLI - OAB:17061/OBA/MT

 Vistos etc.

1. Ante o recurso de Apelação aportado às fls. 63/126, intime-se a parte 

apelada para apresentar contrarrazões no prazo legal.

2. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as devidas anotações.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 88503 Nr: 6008-24.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJSD, EDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A, TATIANA ALMEIDA DE REZENDE (DEFENSORA 

PÚBLICA) - OAB:, ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES - OAB:24198-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Acolho o pleito de fl. 40, e, por conseguinte, cite-se a parte requerida no 

endereço ali fornecido, nos moldes de fl. 30.

2. Em seguida, oficie-se o empregador do requerido, informado à fl. 40, 

para que proceda ao desconto em folha de pagamento dos alimentos 

acordados à fl. 17, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Após, intime-se a parte exequente, por meio da advogada constituída, 

para se manifestar, requerendo o que entender de direito, em 05 (cinco) 

dias.

4. Após, concluso.

5. Intime-se, cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 266434 Nr: 7363-54.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOVDS, MEVDS, FNDOVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE APARECIDA DAPPER 

SANTANA - OAB:19983-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada à fl. 49.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Sem custas. Sem condenação em honorários.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 168963 Nr: 3953-27.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSADS, CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

(UniJuris -UNIC) - OAB:OAB/MT19.060, MAYARA TONETT G. S. 

WEIRICH (Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Em atenção à petição de fl. 44/45, acolho o pedido para fins de localizar 

bens em nome do executado junto ao sistema Renajud.

2. Destarte, consigno que procedi à busca em nome do executado, por 

meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, pois o 

veículo localizado em nome do requerido já possui restrição, conforme 

extrato em anexo.

3. Assim, tendo em vista as diligências negativas, determino a intimação da 

parte exequente, por meio de sua advogada, 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. Com efeito, 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.

4.1. Destarte, com fulcro no artigo 782, § 3º, interpretado extensivamente, 

determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a 

inclusão do nome do executado Sandro Alves de Souza (CPF n. 

037.444.441-20) no rol dos maus pagadores, devendo informar a este 

juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui determinada.

5. Oficie-se ao Cartório de Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos 

desta Comarca para que proceda ao protesto judicial em nome do 

executado, nos termos do art. 528, § 1º do Código de Processo Civil.

6. Após manifestação da parte exequente, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

7. Em seguida, conclusos.

 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 266193 Nr: 7213-73.2016.811.0015

 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: MJFDS, LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR VIECELLI - 

OAB:OAB-MT 24.154

 Vistos em correição permanente.

HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

entabulado à fl. 60/61.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o respectivo termo de guarda 

e, por conseguinte, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 340312 Nr: 16295-60.2018.811.0015

 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: MCDB, CDSDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHEILA MARTENDAL - 

OAB:OAB/MT 25.654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente. [...] fixo a guarda compartilhada, 

estabelecendo como domicílio da menor Maria Cecília Bonatto a residência 

da genitora, consignando o período de convivência do genitor em finais de 

semana alternados, das 18h00min da sexta-feira às 18h00min do domingo. 

Expeça-o respectivo termo de guarda. 4. Em virtude de prova 

pré-constituída, e considerando a ausência de comprovantes de 

rendimentos da parte ré, desde já arbitro os alimentos provisórios no 

importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente [...] 5. Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, informar os dados 

bancários para depósito dos alimentos. 6. Designe-se audiência de 

tentativa de conciliação, [...] 7. Cite-se a parte ré e intimem-se as partes e 
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seus advogados para que compareçam à audiência. 8. Consigne-se no 

mandado que as partes deverão comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação acompanhadas de seus advogados ou de defensores 

públicos, [...] 9. [...] 10. [...] 11. Oferecida contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a 

contestação, sob pena de preclusão, em conformidade com o art. 351 do 

Código de Processo Civil. 12. Após, com ou sem manifestação da parte 

autora, vista dos autos ao Ministério Público. 13. Ao final, retornem-me os 

autos conclusos para prolação de decisão. 14. Considerando que a partir 

das 12h00 do dia 10 de outubro de 2016 as ações afetas ao Direito de 

Família e Sucessões, devem, obrigatoriamente, ser distribuídas junto ao 

PJe/TJMT, bem como a justificativa apresentada à fl. 25, determino a 

remessa do presente feito ao Cartório Distribuidor desta Comarca para 

que proceda à digitalização do presente feito e a sua consequente 

distribuição junto à plataforma PJE. 15. Por conseguinte, determino o 

cancelamento da presente distribuição junto ao Sistema APOLO. 16. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 255265 Nr: 985-82.2016.811.0015

 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: RM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709/MT

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de fl. 147, para o dia 11 de abril de 2019, às 15h30min.

2. Cumpra-se nos termos da referida decisão.

 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 261633 Nr: 4665-75.2016.811.0015

 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: RRM, ECRM, ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - 

OAB:14.003/MT, CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA- ( Nucleo 

Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - OAB:16.666/A, NAYARA MOURA FEITOZA( Núcleo 

Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de fl. 66, para o dia 14 de março de 2019, às 15h00min.

2. Cumpra-se nos termos da referida decisão.

 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278256 Nr: 14995-34.2016.811.0015

 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: JDJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.310-MT, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:18701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVAN AURI BERTONCELLO - 

OAB:16.688/O-MT

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de fl. 80, para o dia 14 de março de 2019, às 15h30min.

2. Cumpra-se nos termos da referida decisão.

 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 198237 Nr: 1185-60.2014.811.0015

 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: RG, LVDFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:10374/B, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - OAB:OAB-MT 

19.727-O, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de fl. 55/55-v, para o dia 14 de março de 2019, às 16h00min.

2. Cumpra-se nos termos da referida decisão.

 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 253906 Nr: 130-06.2016.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO COLLI - 

OAB:18.247-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de fl. 95, para o dia 14 de março de 2019, às 14h30min.

2. Cumpra-se nos termos da referida decisão.

 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 237761 Nr: 10600-33.2015.811.0015

 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: ADPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Indefiro o pedido de remessa dos autos ao Contador Judicial (fl. 

39/39-v), uma vez que é ônus que compete à parte interessada.

2.. Assim, considerando o requerimento de cumprimento de sentença de fl. 

39/39-v, intime-se a Defensoria Pública, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos 

termos do artigo 524 do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão.

 3. Após, voltem- me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 269415 Nr: 9418-75.2016.811.0015

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANGELY MENEGAZZO 

MEDEIROS - OAB:19958/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Acolho a cota ministerial e, em conseguinte, determino a citação e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 412 de 509



intimação do interditando para audiência de entrevista que designo para o 

dia 15 de fevereiro de 2019, às 14h00min, nos termos do art. 751 do 

Código de Processo Civil.

2. Notifique-se o(a) curador(a) nomeado(a), bem como a Defensoria 

Pública e o Ministério Público.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 231458 Nr: 6502-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLF, LAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Trata-se de Procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará 

nos moldes dos artigos 536 e seguintes do Código de Processo Civil.

2. Intime-se a parte executada Leoni Leocádia Fogaça, pessoalmente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra integralmente o acordo 

celebrado e devidamente homologado por sentença às fls. 28/29, sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), por dia de atraso, art. 536, § 1º, do código de Processo Civil.

3. Decorrido o prazo indicado no item “2”, com ou sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos, sob pena de preclusão.

4. Após, 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.: 171931 Nr: 7111-90.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGFDL, WGFDL, VDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Em virtude da petição de fl. 56, determino a intimação da parte 

executada, para, no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito em atraso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento judicial e, em especial, 

prisão em regime fechado, pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses.

2. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve ou não manifestação da 

parte executada, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

3. Em seguida, 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.: 182581 Nr: 3554-61.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVS, AVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DOS SANTOS 

BORGES - OAB:16.648-MT, RAFAEL JOSE PAULI - OAB:20244/O/MT, 

VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 Vistos etc.

 1. Diante do depósito judicial efetuado pelo devedor (fl. 46), determino a 

expedição de alvará em favor da parte exequente para que possa 

proceder ao levantamento dos montantes na conta bancária informada à 

fl. 51.

2. Após, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo pelo 

cumprimento da obrigação.

3. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001086-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso MT (DEPRECANTE)

JOSE ANTONIO GUBERT (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT0009845A (ADVOGADO(A))

DYOGO COSTA MARQUES OAB - MT0011084A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Antonio Marcos dos Reis (DEPRECADO)

Juízo da Comarca de Sinop MT (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA Encaminho os presentes autos conclusos para 

análise do petitório em ID.16363974, referente ao pedido de expedição de 

mandado de citação por hora certa. 7 de novembro de 2018 CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a).

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010493-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO BELGROVICZ (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010493-64.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP ORDENADO: ADRIANO BELGROVICZ 

Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada; II - Após, devolva-se ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consignando às 

homenagens e cautelas de estilo. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010494-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIDE BARBOZA DE SOUSA (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINEIDE BARBOZA DE SOUSA (ORDENADO)

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010494-49.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: LUZINEIDE BARBOZA DE SOUSA ORDENADO: LUZINEIDE 

BARBOZA DE SOUSA, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – CUMPRA-SE na 

forma deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso consignando às homenagens e cautelas de estilo. 

Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010499-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALTE BATISTA DE OLIVEIRA (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010499-71.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP ORDENADO: EVALTE BATISTA DE 

OLIVEIRA Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada; II - Após, 

devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às providências. 
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Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010503-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

ESTADO DE MATO GROSSO (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. V. F. N. (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010503-11.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO 

ORDENADO: LAYS VITORIA FRUHLING NUNES Vistos etc. I – CUMPRA-SE 

na forma deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso consignando às homenagens e cautelas de 

estilo. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010528-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ORDENADO)

CICERO VITOR DA SILVA (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010528-24.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP ORDENADO: CICERO VITOR DA SILVA, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010540-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE SINOP/MT (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA BESERRA DOS SANTOS PEREIRA (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010540-38.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICÍPIO DE SINOP/MT ORDENADO: FATIMA BESERRA 

DOS SANTOS PEREIRA Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada; II 

- Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010538-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE SINOP/MT (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA NUNES DOS SANTOS (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010538-68.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICÍPIO DE SINOP/MT ORDENADO: DIVA NUNES DOS 

SANTOS Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada; II - Após, 

devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010535-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE SINOP/MT (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010535-16.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICÍPIO DE SINOP/MT ORDENADO: ROSELI APARECIDA 

VIEIRA DOS SANTOS Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada; II - 

Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010586-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ORDENADO)

HERBERT VILLY ZUBLER (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010586-27.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP ORDENADO: HERBERT VILLY ZUBLER, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010637-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ORDENADO)

ELIZ MARIELE MILER (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010637-38.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP ORDENADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, ELIZ MARIELE MILER Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010641-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILI DOS SANTOS (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010641-75.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP ORDENADO: MARILI DOS SANTOS 

Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada; II - Após, devolva-se ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consignando às 

homenagens e cautelas de estilo. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010652-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO DE JESUS OLIVEIRA (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010652-07.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP ORDENADO: CEZARIO DE JESUS 

OLIVEIRA Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada; II - Após, 

devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010315-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OZIAS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010315-18.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): OZIAS RODRIGUES DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010183-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILIDIO COUTO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUAN SILVA SANTOS OAB - MT23332/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010183-58.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): ILIDIO COUTO MOREIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I 

- RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010184-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILIDIO COUTO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUAN SILVA SANTOS OAB - MT23332/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010184-43.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): ILIDIO COUTO MOREIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I 

- RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010404-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEINE MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010404-41.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): KEINE MARTINS DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos 

aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010473-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA HILBIG DE ANDRADE PICCINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010473-73.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): VANESSA HILBIG DE ANDRADE PICCINI RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis 
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que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – 

Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007752-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INGDA GEANE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

VANESSA TAIS MELGAREJO BRAND OAB - MT0016696A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007752-51.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: INGDA GEANE BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos 

DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 

do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a 

ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO 

para momento oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), 

JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, 

ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 

ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010030-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA ZULI TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010030-25.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): ROSELI APARECIDA ZULI TEIXEIRA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, 

eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – 

Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010759-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010759-51.2018.8.11.0015 AUTOR(A): FERNANDO JOSE RIBEIRO RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos 

DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 

do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a 

ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO 

para momento oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), 

JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, 

ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 

ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007153-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA ALEXANDRE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 7 1 5 3 - 4 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$3,000.00;Espécie/Assunto:PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: GILMARA ALEXANDRE DA CRUZ REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,7 de novembro de 2018. 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007190-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI AMELIA ISIDORO SLOVINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

Processo:1007190-76.2017.8.11.0015;Valor 
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causa:$0.00;Espécie/Assunto:PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: ROSELI AMELIA ISIDORO SLOVINSKI REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à 

respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,7 de novembro de 2018. 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008493-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN VIEIRA MAIA (AUTOR(A))

REGINALDO CASTRO MAIA (AUTOR(A))

MOISES VIEIRA MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 8 4 9 3 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$58,516.89;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

Partes do processo: AUTOR(A): DORIVAN VIEIRA MAIA, MOISES VIEIRA 

MAIA, REGINALDO CASTRO MAIA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para querendo manifestar-se à respeito da(s) contestação(ões) 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,7 de 

novembro de 2018. 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007033-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY FERNANDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 7 0 3 3 - 0 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$3,000.00;Espécie/Assunto:PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: FRANCIELLY FERNANDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à 

respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,7 de novembro de 2018. 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007383-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELI PIMENTEL FUCKS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO OAB - MT23327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007383-57.2018.8.11.0015 REQUERENTE: NELI PIMENTEL FUCKS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SINOP, GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara, quanto a 

TEMPESTIVIDADE das CONTESTAÇÕES apresentadas pelos Requeridos 

em Id. Num. 14676142 (Município de Sinop/MT) e, Id. Num. 14780680 

(Estado de Mato Grosso); II – Após, INTIME-SE a parte autora, para, 

querendo, manifestar-se em 10 (dez) dias; III – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007092-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HOESLEY CHTEIMYS KUNZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007092-91.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: HOESLEY CHTEIMYS KUNZ 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – CONSIDERANDO a DECISÃO proferida em 12/09/2018 (Id. Num. 

15093839), INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de sua 

ADVOGADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, MANIFESTAR nos autos, 

a fim de INFORMAR se os Requeridos deram integral cumprimento ao 

COMANDO JUDICIAL; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006394-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISBELA LOPES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006394-51.2018.8.11.0015 REQUERENTE: FLORISBELA LOPES 

SOARES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – PREVIAMENTE a ANÁLISE do PLEITO de Id. Num. 15975199, 

INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de sua ADVOGADA, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ESCLARECER os ORÇAMENTOS acostados em 

IDs. Num 15412850 e 15412857, informando ESPECIFICAMENTE se são 

COMPLEMENTARES, eis que, ambos constam o MESMO PROFISSIONAL 

MÉDICO, entretanto, o orçamento de Id. Num. 15412850 não MENCIONA 

CUSTAS HOSPITALARES, por outro lado, o orçamento de Id. Num. 

15412857, não menciona CUSTAS DO SERVIÇO MÉDICO; Acaso tratem de 

ORÇAMENTOS COMPLEMENTARES, TRAGA a parte AUTORA aos autos, 

mais 01 (um) ORÇAMENTO, a fim de que este Juízo escolha aquele de 

MENOR VALOR, para viabilizar o BLOQUEIO, pois em que pese este ser o 

único MEIO EFICAZ utilizado para a EFETIVAÇÃO da TUTELA 

JURISDICIONAL, estamos lidando com DINHEIRO PÚBLICO, logo é 

necessário CAUTELA quanto ao BLOQUEIO para REALIZAÇÃO de 

SERVIÇOS por TERCEIROS. II – Com o aporte, volte-me os autos em 

CONCLUSÃO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005852-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JOANA MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))
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LUCIMAR APARECIDA DIAS DA SILVA OAB - 362.675.541-04 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005852-33.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIA JOANA MIRANDA 

DA SILVA PROCURADOR: LUCIMAR APARECIDA DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I - EM QUE PESE às ALEGAÇÕES da parte AUTORA em Id. Num. 

15620083, saliento que o ORÇAMENTO de Id. Num. 13580185 traz em seu 

bojo, em letras negritas a seguinte OBSERVAÇÃO, “NÃO ESTÃO 

INCLUSAS AS DESPESAS HOSPITALARES...”, PORTANTO, deve a parte 

AUTORA TRAZER aos autos o ORÇAMENTO descrevendo os CUSTOS 

COM A INTERNAÇÃO e todos os custos a serem adimplidos ao prestador, 

a fim de viabilizar o BLOQUEIO JUDICIAL; II – Assim, INTIME-SE 

NOVAMENTE a parte AUTORA, por intermédio de sua ADVOGADA, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, COMPLEMENTAR o ORÇAMENTO de Id. Num. 

14359353, apresentando os CUSTOS HOSPITALARES do procedimento 

pleiteado; BEM COMO, carrear aos autos MAIS 01 (um) ORÇAMENTO, para 

que, com a análise de 03 (três) ORÇAMENTOS este JUÍZO ESCOLHA 

aquele de MENOR VALOR, eis que cabe a parte INTERESSADA carrear os 

ORÇAMENTOS necessários para viabilizar o BLOQUEIO, pois em que PESE 

este ser o ÚNICO MEIO EFICAZ utilizado para a efetivação da tutela 

jurisdicional, estamos LIDANDO com DINHEIRO PÚBLICO, logo é necessário 

CAUTELA quanto ao BLOQUEIO para realização de serviços por terceiros. 

Por fim, esclareça a DIVERGÊNCIA do PEDIDO contido em Id. Num. 

14359347 - Pág. 1 (CIRURGIA DE HIPERPLASIA PROSTÁTICA) em relação 

ao PEDIDO INICIAL (CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DO JOELHO), SOB 

PENA DO NÃO CUMPRIMENTO DA EXEGESE DETERMINADA, AS 

CONSEQUÊNCIAS DE PRAXE (art. 317 do CPC). III - Oportunamente, 

CONCLUSO para ULTERIORES DELIBERAÇÕES. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007820-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUZA PINHAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007820-98.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MANOEL DE SOUZA PINHAO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. PRIORIDADE NA 

TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! I – CONSOANTE se infere dos autos, 

fora DETERMINADO por este JUÍZO a NOTIFICAÇÃO do PARTICULAR 

HEMOCOR (Id. Num. 15971058) para disponibilizar a parte AUTORA o 

procedimento da qual necessita, qual seja, “CATETERISMO, INTERNAÇÃO 

E TODO O TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO”. Entretanto, em ID. Num. 

16301681, a parte AUTORA MANIFESTOU-SE nos autos, informando que o 

particular “não realizou o procedimento, e, provavelmente não irá realizar, 

uma vez que diversas foram as insistências tanto deste causídico, como 

da parte autora”. (sic) DESTARTE, REITERO a DECISÃO de Id. Num. 

15971058 e, por conseguinte, NOTIFIQUE o “HEMOCOR”, para que cumpra 

o COMANDO JUDICIAL, disponibilizando o procedimento de 

“CATETERISMO, INTERNAÇÃO E TODO O TRATAMENTO MÉDICO 

NECESSÁRIO” de que necessita a parte AUTORA. II – Assim, DETERMINO 

ao PRESTADOR, que REALIZE o PROCEDIMENTO nos exatos termos da 

DECISÃO proferida em Id. Num. 15971058, sob pena de o Responsável 

Legal ser responsabilizado civil, penal e administrativamente, nos termos 

do art. 77, inc. IV, § 2º, do CPC/2015; III – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009205-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO SANTOS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009205-81.2018.8.11.0015 REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO 

SANTOS RAMOS REQUERIDO: ESTADO MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – POSTERGO a ANÁLISE do PEDIDO LIMINAR para, 

inicialmente, REMETER CÓPIA dos AUTOS ao Núcleo de Apoio Técnico – 

NAT/TJMT, nos termos da ORIENTAÇÃO contida no OFÍCIO CIRCULAR nº 

726/2013-CGJ/CSC, a qual recomendou: “(...) o cumprimento às seguintes 

recomendações (...) com vistas à eficiência e à uniformização de 

procedimentos ligados às decisões judiciais proferidas em ações que 

envolvam pedidos de assistência à saúde pública: a) orientação aos 

magistrados para que remetam ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico), para 

consulta técnica, pedidos de providências médicas, hospitalares ou 

farmacêuticas que não contiverem expressa e clara ‘justificativa’ da 

urgência invocada” (...). II – Destarte, consigne-se o envio, nesta data, via 

MALOTE DIGITAL. III – AGUARDE-SE os autos em GABINETE para, com o 

aporte do PARECER TÉCNICO, promover ULTERIORES DELIBERAÇÕES. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005648-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA RIBEIRO VILLANIE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005648-86.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA ANGELICA RIBEIRO 

VILLANIE ALMEIDA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – INTIME-SE novamente a parte AUTORA, por 

intermédio de seu ADVOGADO, para, no prazo de 05 (cinco), CUMPRIR 

INTEGRALMENTE o DESPACHO proferido em Id. Num. 16114602, 

especificamente quanto ao “ITEM II”, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito (art. 485, VI). Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008995-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANDRE JACOBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER GONCALVES SILVA OAB - MT23148/O (ADVOGADO(A))

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008995-30.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARCIO ANDRE JACOBI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – EM QUE PESE às ALEGAÇÕES articuladas pelo AUTOR em Id. Num. 

15819765, NÃO HÁ nos autos RESPOSTA do ente público ao 

PROCEDIMENTO pleiteado por meio da REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA (Id. 
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Num. 15819766), seja indicando a INDISPONIBILIDADE em fornecer o 

procedimento ou seu AGENDAMENTO; Assim, INTIME-SE novamente a 

parte AUTORA, por intermédio de seus ADVOGADOS, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, dar INTEGRAL cumprimento ao DESPACHO proferido em 

Id. Num. 15316151, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL (art. 330, 

inciso IV), DEVENDO apresentar aos autos a RESPOSTA 

ADMINISTRATIVA do procedimento pleiteado/regulado. II – Com o aporte, 

CONCLUSO para deliberações quanto ao recebimento da inicial. Às 

Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004090-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DA SILVA JACOB (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCELAINE DA SILVA OAB - MT16619/O (ADVOGADO(A))

RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT15565/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004090-79.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SANDRA DA SILVA JACOB 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

INTIME-SE a Parte Autora PESSOALMENTE, para, em 05 (cinco) dias, 

MANIFESTAR INTERESSE no PROSSEGUIMENTO DO FEITO, sob pena de 

EXTINÇÃO, nos termos do artigo 485 § 1º do CPC. II – OPORTUNAMENTE, 

volte-me os autos em CONCLUSÃO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007756-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA SOARES RAMOS RODRIGUES DOS SANTOS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007756-88.2018.8.11.0015 AUTOR(A): VANESSA CRISTINA SOARES 

RAMOS RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. CHAMO O FEITO A ORDEM! I – Da detida 

ANÁLISE dos AUTOS, VERIFICA-SE, que o PLEITO INICIAL refere-se a 

CIRURGIA RENAL, entretanto, em Id. Num. 15520246, o AUTOR aduz, que 

por EQUÍVOCO, INFORMOU ERRONEAMENTE o PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO de que NECESSITA a parte AUTORA, quando na verdade, o 

PLEITO é CIRURGIA GERAL; CONSIDERANDO o acima exposto, REVOGO a 

CONCESSÃO da TUTELA ANTECIPADA (Id. Num. 15169432) no tocante ao 

procedimento de CIRURGIA RENAL, contudo, CONCEDO a ANTECIPAÇÃO 

da TUTELA para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que disponibilizem à parte Requerente, o 

procedimento de que necessita, qual seja “CIRURGIA GERAL” conforme 

SOLICITAÇÃO MÉDICA acostada ao ID. Num. 14565218 - Pág. 1, SOB 

PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL, no mais, mantenho a decisão em sua 

íntegra. II - Para tanto, NOTIFIQUE-SE o SECRETÁRIO ESTADUAL DE 

SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 

AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o 

DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO 

CUMPRIMENTO desta decisão. CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da 

presente decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do 

Procurador Jurídico do Município ou pela Prefeita Municipal para, em 

querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o 

mandado citatório estar acompanhado da SOLICITAÇÃO MÉDICA acostada 

ao ID. Num. 14565218 - Pág. 1. Com a contestação, vista à parte 

Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. III 

– DETERMINO o CANCELAMENTO das CONTESTAÇÕES apresentadas em 

Id. Num. 15588835 (Município de Sinop/MT), Id. Num. 15688142 (Estado de 

Mato Grosso). Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009635-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA ARAUJO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009635-33.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE DA SILVA ARAUJO 

JUNIOR RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE APLICAÇÃO DE TESTE 

PSICOLÓGICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA (ARTIGO 311 DO 

CPC/2015) proposta por JOSÉ DA SILVA ARAÚJO JÚNIOR, em desfavor 

de ESTADO DE MATO GROSSO e FUNDAÇÃO CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT– FUNCAB. Aduz na inicial, “que a presente demanda 

objetiva assegurar a manutenção da posse do Requerente JOSÉ DA 

SILVA ARAÚJO JÚNIOR no cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado 

de Mato Grosso, que se encontra lotado na Delegacia Municipal da cidade 

e Comarca de Sinop/MT desde a data de 19/02/2016, o qual se viu 

preterido pela administração pública ao ser ilegalmente eliminado do 

concurso público na fase de avaliação psicológica ocorrida na data de 

14/09/2014”. Informa que “necessária se faz a elucidação cronológica do 

fato, partindo da publicação do EDITAL N.º 001/2013 - SAD/SESP/MT, DE 

18 DE NOVEMBRO DE 2013, no qual se tornou pública a abertura de 

inscrições e estabeleceram normas relativas à realização do concurso 

público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva 

para os cargos efetivos de Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia”, e 

“FICOU APROVADO APÓS O RESULTADO DA PROVA OBJETIVA NA 

POSIÇÃO 62º PARA O POLO DE SINOP/MT”. Sustenta, que “AO SER 

SUBMETIDO À AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (5ª FASE), FOI CONSIDERADO 

INAPTO DE FORMA TOTALMENTE SUBJETIVA E SIGILOSA” em “de acordo 

com o que previa item 15.13 do Edital de Abertura, o Requerente se dirigiu 

para a Entrevista Devolutiva acompanhando da Psicóloga POLLYANA 

QUINTEIRO ALMEIDA, inscrita no Conselho Regional de Psicologia (CRP), 

sob n. 18/02440, para saber quais os motivos que o consideraram inapto 

para o cargo de Investigador de Polícia”. Explica que “impetrou o Mandado 

de Segurança n. 7665-54.2014.811.0015, Código: 205887, na data de 

05/06/2014, perante a 6ª Vara da Comarca de Sinop/MT, deferindo-se 

liminar para anular a avaliação psicológica realizada (decisão em anexo), 

que foi confirmada por sentença na data de 18/09/2014”, no entanto, em 

reexame necessário foi retificado a sentença pelo motivo de “mandado de 

segurança não é o meio adequado à discussão sobre eventual 

subjetividade no julgamento a respeito dos critérios observados pela 

administração”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência “DETERMINAR 

QUE O REQUERIDO ESTADO DE MATO GROSSO MANTENHA O 

REQUERENTE EMPOSSADO ATÉ O DESLINDE DA CAUSA, ANULANDO-SE, 

CONSEQUENTEMENTE A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA APLICADA, haja 

vista o seu caráter sigiloso, arbitrário e ilegal, em decorrência da 

subjetividade explícita no resultado, nos termos do EDITAL N.º 001/2013 - 

SAD/SESP/MT, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013”. CARREOU DOCUMENTOS 

à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre 

PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. 

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à 

TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de 
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URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são 

dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o CPC/2015 

adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, 

fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em 

COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou 

de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do CPC/2015, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. Por outro lado, a TUTELA DE EVIDÊNCIA 

caracteriza-se pela possibilidade de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS FINAIS 

da DECISÃO, satisfazendo-se, desde logo, o PROVÁVEL DIREITO do 

demandante, mesmo nas situações em que não exista a urgência, como 

um “passo a mais” do “FUMUS BONIS IURIS”. Distingue-se “das outras, 

pela acentuada probabilidade de existência do direito do autor ou pelo 

elevado valor humano desse direito, a merecer proteção provisória 

independentemente de qualquer aferição de perigo de dano”. (GRECO, 

Leonardo. A Tutela da Urgência e a Tutela da Evidência no Código de 

Processo Civil de 2015. In: RIBEIRO, Darci Guimaraes; JOBIM, Marco Félix 

(orgs). Desvendando o Novo CPC. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2015. p. 113 e 130 e 130). No caso versando, entendo a parte Autora 

pretende, como TUTELA de EVIDÊNCIA, a manutenção de sua nomeação e 

posse no cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, 

que se encontra lotado na Delegacia Municipal da cidade e Comarca de 

Sinop/MT desde a data de 19/02/2016, o qual se viu preterido pela 

administração pública ao ser ilegalmente eliminado do concurso público na 

fase de avaliação psicológica ocorrida na data de 14/09/2014. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA PROVISÓRIA 

MERECE ACOLHIDA. A parte Autora fundamenta seu pedido no “laudo 

técnico do profissional que pode reconhecer de pronto a capacidade 

psicológica do autor, bem como a sua capacidade de ingresso no cargo 

almejado”, que fora declarado inapto na avaliação psicológica, eis que a 

mesma apresentava critérios subjetivos. Ocorre que, o REQUERENTE foi 

declarado INAPTO para o cargo de INVESTIGADOS DE POLÍCIA, pelos 

motivos destacados em ID. 15646003. Neste sentido, verifica-se que, 

conforme LAUDOS de IDS. 15646004, 15646005, 15646007, 15646009, 

15646013, em especial LAUDO DE CERTIFICADO DE SANIDADE E 

CAPACIDADE FÍSICA em ID. 15646014. Ademais, o REQUERENTE tomou 

posse e exerce até os dias atuais o cargo de Investigador de Polícia, do 

qual apresenta sua Ficha Padrão de Avaliação de Estágio Probatório 

“excelentes”, conforme IDS. 15646024, 15646026, 15646029, 15646033, 

15646035. Desta forma, como exige o art. 311, II do CPC, o REQUERENTE 

comprova suas alegações por meio de documentos juntados aos autos, e, 

quanto a “tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante”, vejamos: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. 

Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Exame 

psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. 

Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. 

Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para 

reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, 

negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos 

relacionados à repercussão geral. (AI 758533 QO-RG, Relator(a): Min. 

GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 

PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-04 PP-00779 ) (fl. 277). Deste 

modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem 

PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do pedido 

liminar pretendido, assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. Demais 

disso, a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é 

reversível, remetendo a situação ao “status quo ante”, eis que “(...) 

Manutenção do candidato no certame, com a ressalva de que candidato 

sub judice não tem direito à nomeação, mas sim à reserva de vaga até o 

trânsito em julgado da decisão final. (...)” (TJ-PE - Agravo de Instrumento : 

AG 182800 PE 001200900670257; Orgão Julgador 8ª Câmara Cível; 

Publicação 193; Julgamento 8 de Outubro de 2009; Relator Ricardo de 

Oliveira Paes Barreto). “Ex positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO 

LIMINAR no sentido de, DETERMINAR que o requerido ESTADO DE MATO 

GROSSO MANTENHA o REQUERENTE EMPOSSADO no cargo de 

INVESTIGADOR DE POLÍCIA até o deslinde da causa, SOBRESTANDO, 

consequentemente, a AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA aplicada pelo Edital 

001/2013 - SAD/SESP/MT que o DECLAROU INAPTO para exercício de 

suas funções. DEFIRO o BENEFÍCIO da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE o 

REQUERIDO, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO quanto aos termos 

da presente ação, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (art. 183, CPC/2015). 

Com a contestação, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009915-04.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MOURA MAQUINAS E PECAS 

LTDA - EPP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por MOURA MÁQUINAS E PEÇAS 

LTDA, neste ato representa por seu sócio administrador, JOSÉ 

ALEXANDRE DE MOURA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Aduz a Requerente que “em data de 1º de março de 2.018, foi lavrada 

contra a Autora, pela Gerência de Fiscalização de Microempresa e 

Empresas de Pequeno Porte, da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso, NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de crédito tributário de ICMS, na 

forma do art. 962 do RICMS/MT, cuja cópia segue em anexo, por meio da 

qual o Requerido notificou a Autora a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a quitação de crédito tributário no valor nominal de R$ 129.334,89 (cento e 

vinte e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove 

centavos) que, devidamente atualizado e com a incidência das 

penalidades previstas na legislação de regência perfaz o montante total de 

R$ 273.481,97 (duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e um 

reais e noventa e sete centavos)”. Informa que “crédito tributário apontado 

pelo Requerido na citada Notificação de Lançamento se refere ao ICMS 

devido em relação aos fatos geradores ocorridos entre as competências 

de 01/2013 e 05/2016, que, segundo ele, não teria sido devidamente 

recolhido pela Autora”, eis que “teria erroneamente realizado marcação 

indevida de “Antecipação” 1 do recolhimento do ICMS no momento do 

preenchimento do PGDAS – Programa Gerador do Documento de 

Arrecadação do Simples, no Portal do Simples Nacional, o que resultou na 

redução da base de cálculo do tributo e consequente falta de recolhimento 

do ICMS quando da arrecadação do Simples Nacional”. Sustenta, que “no 

período de referência (01/2013 a 05/2016), a Autora era optante do 

SIMPLES NACIONAL, estando submetida a regime especial de recolhimento 

de tributos”. Por fim, REQUER, como TUTELA de URGÊNCIA a “suspensão 

do crédito tributário consignado na Notificação de Lançamento nº 

145982/1627/68/2018, datada de 1º de março de 2.018, relativamente ao 

período/competências de 01/2013 à 05/2016, no valor total nominal de R$ 

129.334,89 (cento e vinte e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e 

oitenta e nove centavos), inclusive no que diz respeito à sua inscrição em 

Dívida Ativa e protesto do crédito, até o julgamento definitivo do feito”. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há 
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que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE 

URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do 

Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual 

são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a 

TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA 

formulada em CARÁTER ANTECEDENTE, logo trata-se de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR em CARÁTER ANTECEDENTE. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE recebeu Aviso De 

Cobrança Da Conta Corrente Fiscal nº. 543425/54/28/2018, “constatou 

que o contribuinte acima identificado realizou marcação indevida de 

“ANTECIPAÇÃO” no(s) PGDAS-D, no Portal do Simples Nacional, com 

redução da base de cálculo e consequente falta de recolhimento de 

ICMS/MT”. Neste sentido, verifica-se que o REQUERENTE foi optante pelo 

Simples Nacional de 07/2007 a 08/2016, recolhendo os tributos pelas 

regras do mesmo, conforme ID. 15794147, e, a notificação refere-se ao 

período de 01/2013 a 05/2016. Desta forma, uma vez PRESENTES os 

REQUISITOS LEGAIS do “periculum in mora”, e do “fumus boni iuris”, deve 

o AUTOR ter sua pretensão autorizada, eis que a demora da prestação 

jurisdicional, causaria o perecimento do direito. Contudo, considerando que 

o REQUERENTE esteja se precavendo em não ter que pagar débito, 

supostamente, indevido, entendo que SUBSISTE o “fumus boni iuris”, 

primeiro requisito necessário para o deferimento da cautelar “in limine litis”. 

Quanto ao “periculum in mora”, o simples fato de apresentar tal restrição 

em nome do autor, causaria danos ao mesmo, não sendo justo, nem 

razoável que o REQUERENTE tenha seu NOME MACULADO. Dessa forma, 

enquanto houver DISCUSSÃO acerca do DÉBITO JUDICIAL que deu origem 

à dívida ativa, não pode a REQUERENTE sofrer pelos efeitos dos atos de 

cobrança, devendo os mesmos serem suspensos durante o curso do 

processo. Neste sentido, ENTENDO devido a AUTORIZAÇÃO para que a 

REQUERIDA se ABSTENHA de inscrever a requerente em dívida ativa, e 

se caso já o tenha feito, se digne determinar a suspensão de seus efeitos, 

até ulterior deliberação neste feito, bem como ABSTENHA de inscrever o 

nome da requerente em cadastros de Inadimplentes ou em outros órgãos 

de restrição ao crédito, até decisão final deste feito, e se por acaso já 

tiver ocorrido a inscrição, se digne em determinar a baixa até ulterior 

deliberação. Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos 

autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a 

concessão do pedido liminar pretendido, assim, o DEFERIMENTO é medida 

que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO a LIMINAR postulada no sentido de 

DETERMINAR a SUSPENSÃO do CRÉDITO TRIBUTÁRIO consignado na 

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO nº 145982/1627/68/2018, datada de 1º 

de março de 2.018, relativamente ao período/competências de 01/2013 à 

05/2016, no valor total nominal de R$ 129.334,89 (cento e vinte e nove mil, 

trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), bem como, no 

que diz respeito à sua INSCRIÇÃO em DÍVIDA ATIVA e PROTESTO do 

CRÉDITO, até o julgamento definitivo do feito, salvo a EXISTÊNCIA de 

DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS nestes autos. CITE-SE, intimando, o 

REQUERIDO, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos 

termos dos artigos 183, 219 e 335, todos do CPC/2015. Com a 

contestação, vista à parte Requerente para manifestação no prazo legal, 

nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC/2015. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008410-75.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA LIZETE DOS SANTOS 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO, C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por MARIA LIZETE DOS SANTOS em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP. Aduz a Requerente que “no dia 

09/08/2018 tentou comprar no comércio local, quando foi informada após 

consultarem seu nome, da existência de um protesto realizado pela Ré, em 

razão disso foi a até a prefeitura para ver do que se tratava, sendo 

informada que não havia qualquer débito junto ao município lhe sendo 

entregue uma certidão negativa”. Sustenta, que “foi até o cartório do 2º 

Ofício de Sinop, e constatou que existe um protesto realizado pela Ré com 

os seguintes dados: protesto lavrado em 14/04/2014, no Livro 611, às 

Folhas 262, sob o nº 50863, Apontamento nº 82-07/04/2014, Título: CDA 

001415/2014 Endosso: Valor R$ 1.109,37, Vencimento: À Vista”, e 

“conforme certidão negativa de débitos expedida pela própria Ré, a Autora 

nada deve ao município, sendo que, na verdade, também NUNCA DEVEU 

pois sempre cuidou com zelo de seu nome”. Por fim, REQUER, como Tutela 

de Urgência que determine “baixa no protesto lavrado em 14/04/2014, no 

Livro 611, às Folhas 262, sob o nº 50863, Apontamento nº 82-07/04/2014, 

Título: CDA 001415/2014 Endosso: Valor R$ 1.109,37, Vencimento: À 

Vista, sob pena de multa a ser fixado por Vossa Excelência, na forma do 

artigo 461, § 5º do CPC, ou seja enviado por este juízo ofício ao 2º Oficio 

Extrajudicial de Sinop para que efetue a exclusão o que irá garantir o 

cumprimento da medida com agilidade”. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre 

PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. 

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à 

TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de 

URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são 

dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou 

a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 
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da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE pretende a baixa do 

protesto lavrado em seu nome de 14/04/2014, no Livro 611, às Folhas 262, 

sob o nº 50863, Apontamento nº 82-07/04/2014, Título: CDA 001415/2014, 

Endosso: Valor R$ 1.109,37, Vencimento: À Vista. Neste sentido vale 

destacar as seguintes informações: 1 – ID. 14959984, CERTIDÃO 

POSITIVA DE PROTESTO que consta como DEVEDOR “Maria Lizete dos 

Santos, inscrita no CPF numero 018.888.349-51, residente e domiciliada na 

Rua das Graças, numero 364, Residencial Nossa Senhora Aparecida II, 

CEP 78556-356, em Sinop –MT”, e como CREDOR Prefeitura Municipal de 

Sinop – 2014, lavrado em 14/04/2014, no Livro 611, às Folhas 262, sob o 

nº 50863, Apontamento nº 82-07/04/2014, Título: CDA 001415/2014, 

Endosso: Valor R$ 1.109,37, Vencimento: À Vista; 2 – ID. 14959969, 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS nº 12337/2018 de 09/08/2018, que 

aduz “certifico, para a finalidade acima indicada, não existir, débitos, 

taxas, multas e demais tributos municipais, ate a presente data, pelo que 

na forma dos dispositivos regulamentares vigentes forneço a presente 

certidão negativa, a qual produzirá os efeitos legais”. Desta maneira, para 

a concessão do pedido liminar é necessário à presença dos requisitos o 

“fumus bonis juris” e o “periculum in mora”, simultaneamente, para que 

assim possa valer a pretensão. Ademais, considerando que o 

REQUERENTE esteja se precavendo em não ter que pagar débito, 

supostamente, indevido, bem como, diante da CERTIDÃO NEGATIVA DE 

DÉBITOS atualizada que fora juntada em ID. 14959969 entendo que 

SUBSISTE o “fumus boni iuris”, primeiro requisito necessário para o 

deferimento da cautelar “in limine litis”. Quanto ao “periculum in mora”, o 

simples fato da possibilidade de inclusão do nome do REQUERENTE no 

SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO 

indevidamente já é suficiente para o deferimento da medida liminar, não 

sendo justo, nem razoável que o REQUERENTE tenha seu NOME 

MACULADO, em especial ante a ATIVIDADE DESENVOLVIDA. Desta 

forma, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA e SUPERFICIAL, cabe apenas 

SUSTAR os EFEITOS do PROTESTO, notadamente em razão dos efeitos 

negativos dele decorrentes. O protesto em nome do devedor deve ser 

efetuado com cautela, sob pena de lesão às garantias constitucionais de 

proteção à imagem e à honra, além do princípio da boa-fé que deve 

nortear as relações jurídicas. Cumpre ressaltar que, embora haja 

DIVERGÊNCIA na JURISPRUDÊNCIA quanto à POSSIBILIDADE de 

SUSPENSÃO ou CANCELAMENTO/BAIXA dos PROTESTOS já lavrados, 

este Juízo entende que é POSSÍVEL a SUSPENSÃO da PUBLICITAÇÃO 

dos seus EFEITOS. O SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA também perfilha o 

POSICIONAMENTO aqui ADOTADO. Segundo este ENTENDIMENTO, APÓS 

a EFETIVAÇÃO do PROTESTO, somente é POSSÍVEL a SUSPENSÃO dos 

seus EFEITOS, em substituição à sustação, não sendo, portanto, cabível o 

seu cancelamento ou baixa em antecipação de tutela. Vejamos: “De 

acordo com o poder geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as 

medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de 

dano pode ser evitado com a substituição da sustação do protesto pela 

suspensão dos seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na 

pendência da discussão judicial do débito. Recurso especial provido. 

(REsp 627.759/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 25/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 198)”. Logo, enquanto houver 

DISCUSSÃO acerca do DÉBITO JUDICIAL que deu origem ao protesto, não 

há como cancelar ou baixar o registro, tal como pretendido pela Autora em 

sua peça inicial, mas sim SUSPENDER os seus EFEITOS. Demais disso, a 

eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, 

remetendo a situação ao “status quo ante”, sem prejuízo, podendo a 

inscrição voltar a ser inserida nos ÓRGÃOS de PROTEÇÃO ao CRÉDITO e 

o PROTESTO voltar ter EFEITOS. Deste modo, diante dos DOCUMENTOS 

colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS 

autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, assim, o 

DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO a LIMINAR 

postulada no sentido de SUSPENDER os EFEITOS do PROTESTO de ID. 

14959984, qual seja lavrado em 14/04/2014, no Livro 611, às Folhas 262, 

sob o nº 50863, Apontamento nº 82-07/04/2014, Título: CDA 001415/2014, 

Endosso: Valor R$ 1.109,37, Vencimento: À Vista. EXPEÇA-SE ofício ao 

Cartório da 2º Ofício extrajudicial de Sinop, solicitando o cumprimento da 

presente decisão. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE 

o REQUERIDO, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos 

termos dos artigos 183, 219 e 335, todos do CPC/2015. Com a 

contestação, vista à parte Requerente para manifestação no prazo legal, 

nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC/2015. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010430-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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MARILENE DE FATIMA PEREIRA OAB - MT22609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010430-39.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ADEMAR ANTONIO LUTINSKI 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO – DOENÇA proposta 

por ADEMAR ANTONIO LUTINSKI em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz que o Requerente “após um acidente 

de trabalho no dia 06/11/2016 veio a fraturar o punho direito, e foi 

submetido passar por duas cirurgias” e “encontra-se aguardando na fila 

do SUS, para passar pela 3º cirurgia, devida apresentar pós-traumática de 

punho e fratura consolidada com traço articular e degrau articular, 

conforme solicitação e prescrição de médico especialista, CID M19, M54, 

M51. E ainda com problemas na coluna, a saber: abaulamento discal difuso 

L4-L5, CID T922 M191 M511”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência 

que determine a concessão do benefício de auxílio-doença. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. Inicialmente, os autos foram PROTOCOLADOS 

perante a JUSTIÇA FEDERAL, sendo DECLINADO DA COMPETÊNCIA para 

este JUÍZO em ID. Num. 16102432 - Pág. 5-7. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a 

TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte 

Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO 

do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e 

a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 
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JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. Compulsando os autos, diante dos documentos 

que instruem a petição inicial, verifica-se que restaram FRAGILIZADAS as 

ALEGAÇÕES do Autor em relação ao pleito da tutela antecipada, eis que 

não apresenta documentos sobre a situação do mesmo. Além do mais é 

verificada a AUSÊNCIA de PROVAS que pudessem DEMONSTRAR os 

DANOS OCUPACIONAIS e a REDUÇÃO da CAPACIDADE FUNCIONAL 

necessária para a concessão do beneficio pleiteado. Com isso, não há 

indícios neste primeiro contato com os autos, de que haja redução da 

capacidade laborativa da parte Requerente no desempenho de suas 

funções, em decorrência do acidente de trabalho, pelo que não restam 

comprovados, neste juízo de cognição sumária, os requisitos para 

concessão do benefício, em especial no fato de que deve restar 

demonstrada a redução da capacidade funcional do acidentado, bem 

como o nexo etiológico entre o acidente e as sequelas encontradas, para 

a concessão de tal benefício. Assim, somente a realização da prova 

pericial judicial é que poderá efetivamente contrapor a avaliação médica 

especializada da Previdência Social, eis que a concessão do benefício de 

auxílio doença depende da verificação das condições de incapacidade 

mediante exame médico-pericial. Ademais, os laudos médicos carreados 

aos autos não demonstram a incapacidade da autora, apenas uma 

indicação médica, eis que apenas a pericia é valida para aferir a 

incapacidade da REQUERENTE. Logo, ausente o “fumus bonis iuris” da 

presente ação, eis que não se tem comprovada o nexo entre o acidente e 

a sequela, bem como se o referido acidente chegou a causar tal sequela e 

o quanto a mesma ainda afeta a capacidade laboral da parte 

REQUERENTE, o INDEFERIMENTO é medida que se impõe. “Ex positis”, 

INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da 

JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o 

que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em 

querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente 

para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010627-91.2018.8.11.0015 AUTOR(A): GIBSON INNOVATIONS DO 

BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta por GIBSON INNOVATIONS DO 

BRASIL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, em desfavor do MUNICIPIO DE 

SINOP/MT. Aduz a Requerente que “O Processo Administrativo nº 

0114-000.524-1, foi instaurado em 24/02/2014, devido a reclamação 

formulada pelo consumidor Edimilson Teicheira da Silva, que relatou ter 

adquirido, em 22.06.2013, um Mini System, marca Phillips, modelo 

FWM6500 ou FWM9000, pagando a entrada no valor de R$ 175,31 (cento 

e setenta e cinco reais e trinta e um centavos), e financiado o restante do 

valor pelo banco HSBC Bank em treze meses no valor de R$ 196,49”, e “o 

produto apresentou vício de qualidade durante a vigência de garantia legal 

e foi encaminhado para assistência técnica, relata que o produto não foi 

reparado dentro do prazo de 30 dias. Nesse sentido, o Reclamante 

requereu a restituição de valores, e teria levado a sua pretensão ao 

órgão, requerendo uma solução definitiva e satisfatória ao caso, onde foi 

instaurado o referido processo administrativo”. Informa que “houve 

decisão no processo administrativo em 27.11.2014, ignorando a conduta 

positiva da Autora em tentar solucionar o caso na via administrativa, bem 

como o caso já estaria solucionado judicialmente com a restituição dos 

valores atualizados, mas que de toda forma, lhe aplicou multa exorbitante 

no valor de R$ 12.000,00”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência para 

“determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada nos autos do 

Processo Administrativo n. 0114-000.524-1, nos termos do art. 151, V, do 

CTN”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a 

TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte 

Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO 

do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e 

a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. Senão vejamos: Pretende o Requerente que 

seja suspenso a multa administrativa ilegal e desproporcional arbitrada 

pelo Procon Municipal de Sinop/MT. Nesse sentido, cumpre esclarecer que 

trata-se de DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA, sendo a MULTA aplicada pelo 

PROCON, a execução é regida pela Lei n° 6.830/80 e, subsidiariamente, 

pelo Código de Processo Civil, não se aplicando, nesta alçada, o Código 

Tributário Nacional. Pois bem. O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL é 

INAPLICÁVEL ao caso em tela, e o Código de Processo Civil NÃO 

menciona hipóteses de suspensão do crédito, mas tão somente a 

suspensão da execução, em sede de embargos à execução (art. 919 

CPC/2015). Desta feita, tem-se que a lei NÃO prevê hipóteses de 

suspensão do crédito NÃO TRIBUTÁRIO, com ou sem caução. Por outro 

lado, ainda que se entendesse como CRÉDITO TRIBUTÁRIO, as 

HIPÓTESES de cabimento da almejada SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE 

somente ocorre quando presente quaisquer das hipóteses elencadas no 

artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu 

inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

mediante DEPÓSITO realizado de FORMA INTEGRAL da DÍVIDA. Noutra 

banda, insta salientar que o Poder Judiciário NÃO pode substituir a 

Administração em pronunciamentos que lhes são privativos, mas tão 

somente analisar se ela agiu com observância da lei e dentro de sua 

competência. Em outras palavras, ao Judiciário cabe a análise da 

legalidade e da legitimidade do ato, além da constitucionalidade e 

observância aos preceitos estabelecidos em lei. Em vista disto, não é 

demais acrescentar, que os ATOS ADMINISTRATIVOS possuem 

PRESUNÇÃO de LEGITIMIDADE, que, somente pode ser AFASTADA 

mediante PROVA INCONTESTÁVEL. Assim, ainda que o Requerente aduza 

que a pretensão punitiva em que se baseia a decisão sancionatória da 

Administração (Procon de Sinop/MT) está tomado de vícios, não seria 

possível aferir, em um JUÍZO de COGNIÇÃO SUMÁRIA, as supostas 

ilegalidades havidas no procedimento administrativo. Nesse mesmo 

sentido, eis o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - 

APLICAÇÃO DE MULTA - PROCON - TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA 
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DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO. - Sendo o 

PROCON órgão legítimo para atuar em casos que envolvam a apuração 

das infrações à legislação das relações de consumo, bem como a 

aplicação de penalidades correlatas, e não sendo possível aferir de plano 

qualquer irregularidade no processo administrativo precedente, não 

vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada 

pretendida. - Estando ausentes os requisitos do art.273, I, do CPC, deve 

ser indeferida a antecipação de tutela pleiteada. Decisão reformada. - 

Recurso provido. (Agravo de Instrumento Cv 1.0702.13.012239-4/001, 

Relator (a): Des.(a) Eduardo Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

11/06/2013, publicação da sumula em 20/06/2013). E, ainda: DIREITO 

ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - LIMINAR - MULTA APLICADA PELO 

PROCON MUNICIPAL - SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM 

DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. - O simples ajuizamento 

da ação anulatória não é suficiente para autorizar a suspensão da 

exigibilidade da multa aplicada após regular processo administrativo, que, 

a princípio, respeitou o disposto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal. 

(Agravo de Instrumento Cv 1.0702.12.018496-6/001, Relator (a): Des.(a) 

Moreira Diniz, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2012, publicação 

da sumula em 28/08/2012). Destarte, frisa-se que tal questão é 

EMINENTEMENTE de MÉRITO, sendo necessária a oitiva da parte contrária 

a respeito. Portanto, INVIÁVEL a SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE, em sede 

de liminar. Portanto, em sede de cognição sumária, superficial e não plena, 

é certo que “a prima facie”, resta ausente a comprovação de qualquer 

vício no procedimento administrativo, bem como não encontra palco a 

SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE de dívida NÃO TRIBUTÁRIA. Deste modo, 

verifica-se que a análise da suspensão e nulidade ou não da multa 

aplicada ao Autor é QUESTÃO COMPLEXA e merece ser melhor discutida, 

demandando DILAÇÃO PROBATÓRIA, devendo ser analisada e resolvida 

no decorrer da INSTRUÇÃO PROCESSUAL, sob o crivo do 

CONTRADITÓRIO e da AMPLA DEFESA porquanto, nessa fase 

processual, entendo estarem AUSENTES os requisitos para a concessão 

liminar. De outra banda, nada impede que o pedido de TUTELA CAUTELAR 

seja renovado, entretanto nessa quadra processual, o INDEFERIMENTO é 

medida que se impõe. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA CAUTELAR 

postulada. DETERMINO, ainda, que futuras publicações e intimações, bem 

como expedições de alvarás, sejam feitas exclusivamente em nome do 

Advogado Fabio Rivelli inscrito na OAB/MT 19023-A e OAB/SP 297.608 

ações veiculadas por correio eletrônico sejam encaminhadas ao endereço 

A200@lbca.com.br. CITE-SE o REQUERIDO, Procon do Município de Sinop, 

para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO quanto aos termos da 

presente ação, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (art. 183, CPC/2015). 

Com a contestação, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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Processo Número: 1010653-89.2018.8.11.0015
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)
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MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010653-89.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JOSE MOLON FILHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos 

etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA proposta por JOSE MOLON FILHO, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador Geral Municipal. 

Aduz a inicial, que a parte Autora “está atualmente com 77 (setenta e 

sete) anos de idade e, após avaliação médica realizada com o Dra. 

Audrey Torres Barbosa (CRM/MT Nº 5684), fora constatado a 

necessidade de tratamento CIRÚRGICO DE CATETERISMO, com brevidade 

devido à risco de insuficiência cardíaca, infarto e mesmo ÓBITO”. (sic) 

Postula pela concessão da TUTELA ANTECIPADA “no sentido de 

determinar que os Requeridos, IMEDIATAMENTE providencie o tratamento 

CIRÚRGICO DE CATETERISMO pelo sistema SUS, COM A MÁXIMA 

URGÊNCIA nesta urbe ou na capital do estado, sob pena de multa diária, 

não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento, 

bem assim, em não havendo disponibilidade pelo SUS, que assim faça 

encaminhando o Requerente a hospital particular sob as custas dos 

Requeridos”. (sic) CARREOU aos autos os DOCUMENTOS. É o Relatório. 

Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela 

acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram 

preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais 

sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em 

razão do LAUDO MÉDICO de ID. Num. 16258723. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). No caso 

específico, cumpre trazer à colação DECISÃO do E. TJMT nos autos do 

RECURSO de AGRAVO de INSTRUMENTO nº 134182/2013: “(...) o pedido 

de tutela recursal merece acolhimento, uma vez que a Agravante idosa 

apresenta Gonartrose Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho 

causada por algum trauma direto, como um tombo. Nesse sentido, a 
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Agravante substituída necessita do tratamento cirúrgico no joelho, tendo 

em vista a sua idade avançada (67 anos), bem como a fragilidade da sua 

saúde, não tendo condições nessa idade de esperar por uma vaga para a 

realização do procedimento cirúrgico! O idoso tem prioridade e urgência no 

atendimento. Nesse aspecto, o artigo 15 do Estatuto do Idoso nº 

10.741/2003 estabelece: “Art. 15. É assegurada a atenção integral à 

saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 

afetam preferencialmente os idosos”. Cumpre ressaltar, por fim, que o 

direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, 

prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, 

não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja 

seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. Ou seja, no que tange à 

responsabilidade do Poder Público referente à prestação da saúde, esta, 

abrange aos três entes federados. Sob a égide da Constituição Federal de 

1988 a responsabilidade da prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE 

aos Municípios, Estados e União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou 

mesmo Juízo, definir qual ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex 

positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para 

DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT que providencie à parte Requerente, IMEDIATAMENTE o 

procedimento de que necessita, qual seja, “CATETERISMO” conforme 

LAUDO MÉDICO de ID. Num. 16258723, que seja realizado pelo sistema 

SUS ou em hospital particular às suas expensas, SOB PENA DE 

BLOQUEIO JUDICIAL. Para tanto, NOTIFIQUEM-SE o SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, 

CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o 

DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. INDEFIRO o PEDIDO de aplicação 

de MULTA, eis que a cobrança de “astreintes”, no caso em tela, se 

materializa em face do Ente Estatal, atingindo não só o erário, como 

também toda a sociedade, que teria de suportar o ônus desta “decisum”. 

Assim, tem-se que o BLOQUEIO JUDICIAL de VALORES via BACENJUD, 

em caso de DESCUMPRIMENTO de DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS 

EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a própria sociedade, bem como para a 

CONSECUÇÃO do TRATAMENTO pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - 

"ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AFRONTA O 

PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM 

LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - 

RESERVA DO POSSÍVEL E A IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO 

PODER JUDICIÁRIO NO ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM 

DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA INTESTINAL MICRO-INVASIVA 

CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL 

FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO 

DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE - MAIOR 

PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

A saúde é um direito social fundamental assegurado a todos os cidadãos 

e corolário indissociável do direito à vida, cuja proteção deve prevalecer 

em relação a qualquer outro interesse do Estado, já que, sem ele, os 

demais não possuem razão de ser. Comprovadas a necessidade do 

suplemento alimentar e a impossibilidade de o paciente custeá-lo, deve ser 

mantido o decisum que condenou o ente público a fornecê-lo. Descabida a 

imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o 

próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a 

sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. Ap, 97923/2010, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 15/03/2011, Data da publicação no DJE 28/03/2011)” 

2. "[...] A intervenção excepcional do Poder Judiciário em Políticas 

Públicas, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa humana (artigo 

1º, inciso III, CF), não ocasiona violação do Princípio da Separação dos 

Poderes, pois tais intervenções decorrem da inércia e ineficácia da própria 

gestão governamental. AI, 121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data 

da publicação no DJE 09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/10/2014, Publicado no DJE 10/11/2014) (sem destaque no original). 

Ainda, caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in 

continenti”, inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar 

a CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM 

JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, 

o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, 

o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município 

ou pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentarem 

CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o mandado citatório estar 

acompanhado do LAUDO MÉDICO acostado em Id. Num. 16258723. Com 

as contestações, vistas à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, 

servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, 

caso necessário.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001758-13.2016.8.11.0015 AUTOR(A): S. ANDRE LERMEN & CIA LTDA - 

EPP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - Compulsando os 

autos, verifica-se em PETITÓRIO de ID. 8825059 a parte Autora informa: 1 

– A presente demanda “busca declarar inexistente o débitos originário do 

FUNEDS relançados em sua Conta-Corrente Fiscal”; 2 – Foi DEFERIDO 

LIMINARMENTE “a SUSPENSÃO do LANÇAMENTO dos DÉBITOS 

TRIBUTÁRIOS constantes no sistema conta-corrente fiscal da SEFAZ 

oriundos dos CONTRATOS de PARCELAMENTO firmados com o FUNEDS 

(PARCELAMENTOS nº 10464203, 5321243, 10538478), bem como a 

SUSPENSÃO da EFICÁCIA do art. 4º, §3º, da Lei 10.433/2016, e art. 4º, 

§4º do Decreto 704/2016” (ID. 4144312), e, em razão da AUSÊNCIA de 

RECURSO de Agravo de Instrumento a mesma foi “estabilizadas, somente 

aguardando a confirmação ou revogação na sentença”; 3 – “(...) o 

Estado-Réu deu cumprimento à liminar, suspendendo os Contratos nº 

10464203, 5321243, e 10538478, todos estes originados do parcelamento 

FUNEDS”; 4 – Em razão da promulgação do novo REFIS-MT, e, 

“considerando que a Autora não poderia perder a oportunidade de 

isenção de juros, bem como não poderia prever o resultado da presente 

ação (que ainda está sub judice), aderiu a Requerente ao novo programa, 

parcelando novamente os débitos originados do FUNEDS, para o que 

foram gerados os Contratos nº 10877656 e 10880698”, que “referem-se 

aos débitos originados do antigo programa FUNEDS”; 5 – “(...) após a 

estabilização das liminares concedidos nestes autos, a Autora suspendeu 

os pagamentos do novo contrato, tendo, inclusive, informado ao SEFAZ os 

motivos, contudo, o Estado-Réu alega não poder suspender o novo 

contrato por não constar seu número na decisão liminar”; II – Nesse 

sentido, verifica-se que o “débito inicial” trata-se de CRÉDITOS 

TRIBUTÁRIOS vinculados ao FUNEDS, ou seja, o débito tributário oriundo 

dos contratos de parcelamento firmados com o FUNEDS 

(PARCELAMENTOS nº 10464203, 5321243, 10538478), que foram 

cancelados pelo REQUERIDO em razão da DECLARAÇÃO de 

INCONSTITUCIONALIDADE da Lei Estadual nº 9.481/2010 e do Decreto nº 

526/2011, e, relançados, acumulando-os no Sistema Conta-Corrente Fiscal 

do REQUERENTE, são os mesmos créditos tributários que deram origem 

aos Contratos de Parcelamentos nº 10877656 e 10880698; III – Nesse 

sentido, ESTENDO os EFEITOS da DECISÃO LIMINAR de ID. 4144312 aos 

Contratos de PARCELAMENTOS de nº 10877656 e 10880698, eis que o 

objeto do crédito tributário refere-se aos débitos vinculados ao FUNEDS; 

IV – INTIMEM-SE as PARTES deste DECISUM; V – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, 

servindo cópia desta decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1010258-97.2018.8.11.0015
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010258-97.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

CÍVEL DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO GERIR, 

4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor do INSTITUTO GERIR – GERIR, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS 

LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO. Sustenta o Autor que o “Hospital 

Regional de Sinop - HRSinop é estabelecimento público de saúde, de 

responsabilidade do Estado de Mato Grosso, voltado à execução de 

serviços de média e alta complexidade aos usuários do Sistema Único de 

Saúde, residentes em Sinop e região”, e no ano de 2012 “o requerido 

Estado de Mato Grosso transferiu a gestão do HRSinop à Fundação de 

Saúde Comunitária de Sinop”. Estende afirmando que “no mês de 

dezembro de 2017, em razão da rescisão unilateral do contrato de gestão 

pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, ao argumento da 

ocorrência de atrasos nos repasses financeiros, assumiu a administração 

do HRSinop o Instituto Gerir. A assunção da gestão do HRSinop pelo 

requerido Instituto Gerir ocorreu com base nos contratos de gestão 

emergencial nº 002/SES/MT/2017 e 001/SES/MT/2018”. Sustenta, que “em 

diversos momentos após a assunção da gestão pelo Instituto Gerir, foi 

informado pelo corpo clínico de que está ocorrendo sucessivos atrasos 

nos pagamentos dos profissionais que atuam no HRSinop”, o que “instituto 

GERIR limitou-se a informar a ocorrência de atrasos no repasse dos 

recursos financeiros pelo requerido Estado de Mato Grosso, e que, 

havendo a regularização, realizará o pagamento dos prestadores de 

serviço”. Informa, por fim, que o AUTOR “fez uma simples consulta no 

sistema FIPLAN, a fim de verificar os repasses feitos em prol do Instituto 

Gerir, especialmente no tocante ao contrato vigente nesta data. 

Constatamos, a partir da análise dos empenhos 21601.0001.18.004901-4 

e 21601.0001.18.004915-4, que o Instituto Gerir vêm recebendo repasses 

em quantias capazes de manter o HRSinop em pleno funcionamento”. Por 

fim, requer, liminarmente, que seja determinado: “1.1 O bloqueio de valores 

existentes nas contas-correntes e aplicações financeiras em nome do 

INSTITUTO GERIR e da empresa 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA, no 

total de R$5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais), para garantir 

o pagamento de todos os prestadores de serviço do Hospital Regional que 

estejam com seus salários atrasados, bem como promover a compra de 

todos os insumos e medicamentos necessários para a continuidade dos 

serviços da unidade, com a devida qualidade; 1.2 Ao Diretor do Corpo 

Clínico do Hospital Regional de Sinop, a instalação de uma comissão 

destinada a apurar: a) O valor total devido pelo Instituto Gerir aos médicos 

e demais prestadores de serviços do Hospital Regional de Sinop; b) Os 

insumos e medicamentos necessários para a continuidade dos serviços 

da unidade, com a devida qualidade”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. 

MANIFESTAÇÃO PRÉVIA dos REQUERIDOS, Instituto Gerir e 4health 

Serviços Médicos Ltda-Epp. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o CPC/2015 adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do CPC/2015, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida é aquela tida como de NATUREZA ACAUTELATÓRIA do 

PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL. Depreende-se dos autos que, “prima 

facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o 

pleito de TUTELA CAUTELAR NÃO MERECE ACOLHIDA. O CERNE da 

CONTROVÉRSIA gira em torno do NÃO PAGAMENTO dos PRESTADORES 

de serviço do Hospital Regional por parte das EMPRESAS CONTRATADAS 

para administrar o mesmo, bem como a compra de insumos e 

medicamentos necessários para a continuidade dos serviços da unidade. 

Desta forma, vale DESTACAR as seguintes INFORMAÇÕES referentes aos 

CONTRATOS: 1 – No ano de 2012 o Hospital Regional de Sinop teve sua 

administração coordenada pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop 

por meio do Contrato de Gestão nº 006/SES/MT/2012, e, posteriormente, 

por meio do Primeiro ao Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 

006/SES/MT/2012; 2 – Em 01/12/2017 foi assinado Contrato de Gestão 

Emergencial nº 002/SES/MT/2017 com o Instituto Gerir, com valor global e 

inicial de R$ 18.506.852,34 (dezoito milhões, quinhentos e seis mil 

oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), e o valor 

mensal de R$ 3.084.475,39 (três milhões, oitenta e quatro mil, 

quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos), com 

vigência de 01/12/2017 a 29/05/2018; 3 - Em 30/05/2018 foi assinado 

Contrato de Gestão Emergencial nº 001/SES/MT/2018 com o Instituto Gerir 

com vigência de 30/05/2018 a 25/11/2018, com valor global de DESPESA 

de CUSTEIO (fonte 195 e 192) R$ 31.200.000,00 (Trinta e um milhões e 

duzentos mil reais), e DESPESA de INVESTIMENTO (fonte 195 e 192) R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais), e a transferência dos recursos 

financeiros se dará da forma descrita em ID. Num. 15981340 - Pág. 3, qual 

seja: a) O valor de R$ 4.200.000,00, mensalmente, para as despesas de 

custeio do HRSinop; b) O valor de R$ 1.000.000,00, mensalmente, e, em 06 

parcelas, para reformas, ampliações e adequações do imóvel onde 

funciona o HRSinop; c) O valor de R$ 1.000.000,00, em 02 parcelas iguais, 

para a aquisição dos equipamentos, devendo o plano de aplicação ser 

aprovado pela SES/MT; d) O valor de R$ 920.000,00, valor global, para a 

intensificação de exames e cirurgias eletivas, que será pago após a 

comprovação da produção através de faturamento encaminhado a 

SES/MT; Neste sentido, verifica-se que o Estado de Mato Grosso deveria 

realizar, MENSALMENTE, e, sem necessidade de autorização da SES/MT, 

ou seja, valor fixo e indiscutível, o PAGAMENTO de R$ 5.200.000,00, 

referente ao CUSTEIO DO HOSPITAL bem como o INVESTIMENTO DE 

REFORMAS. Quanto aos PAGAMENTOS REALIZADOS por meio dos 

EXTRATOS de EMPENHO de ID. Num. 15983250 - Pág. 11-13, explico: “O 

empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria 

para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de 

condição”. (art. 58 da lei nº 4.320/64) “O empenho será formalizado no 

documento ‘Nota de Empenho’, do qual constará o nome do credor, a 

especificação e a importância da despesa, bem como os demais dados 

necessários ao controle da execução orçamentária e o acompanhamento 

da programação financeira”. (IN/DTN nº 10/91) “A liquidação da despesa 

consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os 

títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Essa 

verificação tem por fim apurar: I – a origem e o objeto do que se deve 

pagar; II – a importância exata a pagar; III – a quem se deve pagar a 

importância, para extinguir a obrigação”. (art. 63 e § 1º da Lei nº 4.320/64) 
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“Pagamento - Terceiro estágio da despesa pública. Caracteriza-se pela 

emissão da ordem bancária em favor do credor.” “O pagamento da 

despesa só poderá ser efetuado, após sua regular liquidação, mediante 

ordem bancária de crédito ou de pagamento, facultado ao credor escolher 

a forma que melhor lhe convier”. (IN/DTN nº 10/91) Assim, resta 

demonstrado em Extrato de Empenho, que o Instituto Gerir possui dois 

empenhos a  receber ,  qua is  se jam:  1  -  EMPENHO: 

21601.0001.18.004901-4; Valor do Empenho: 12.923.734,17; Total 

Liquidado: 12.923.734,17; Total Pago: 12.923.734,17; Referente a: 

Recurso financeiro da 1º PARCELA, Competência JUNHO/2018, 

decorrente do contrato de Gestão Emergencial nº 001/SES/MT/2018, no 

HOSP.REGIONAL SINOP/MT; Recurso financeiro da 1º PARCELA, 

Competência MAIO/2018,dos dias 30 a 31/05/18, decorrente do contrato 

de Gestão Emergencial nº 001/SES/MT/2018, no HOSP.REGIONAL 

SINOP/MT; Recurso financeiro da 2º PARCELA, Competência JULHO/2018, 

decorrente do contrato de Gestão Emergencial nº 001/SES/MT/2018, no 

HOSP. REGIONAL SINOP/MT; Repasse da 1º parcela do Contrato Gestão 

Emergencial nº001/SES/MT/2018 para reforma no Hosp.Reg. SINOP; 

Recurso financeiro da 2º PARCELA DO CUSTEIO (2/6), Competência 

JULHO/2018, decorrente da Reforma no HOSP.REGIONAL; Restante do 

pgto dividido em dois empenhos. Pgto do Repasse da 3º PARCELA do 

CUSTEIO MES AGOSTO/18 do contrato de Gestão Emergencial nº 

001/SES/MT/18, HOSPITAL REGIONAL SINOP; 2 - EMPENHO: 

21601.0001.18.004915-4; Valor do Empenho: 18.276.265,83; Total 

Liquidado: 1.947.233,57; Total Pago: 1.947.233,57, referente a: 1º parte 

dividido em dois empenhos. Pgto do REPASSE da 3º PARCELA do 

CUSTEIO MES AGOSTO/18 do contrato de Gestão Emergencial nº 

001/SES/MT/18, HOSPITAL REGIONAL SINOP; (estornada) Uma parte do 

pgto do Repasse da 3º PARCELA (valor 4.200.00,00) do CUSTEIO MÊS 

AGOSTO/18 do contrato de Gestão Emergencial nº 001/SES/MT/18, 

HOSPITAL REGIONAL SINOP; Restante final do repasse da 3ª PARCELA 

(valor total 4.200.00,00) do CUSTEIO MÊS AGOSTO/18 do contrato de 

Gestão Emergencial nº 001/SES/MT/18, HOSPITAL REGIONAL SINOP; 

Logo, conforme os Extratos de Empenho verifica-se que foi PAGO pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO, referente ao Contrato Gestão Emergencial 

nº001/SES/MT/2018, os meses de JUNHO/2018 e JULHO/2018 da FORMA 

que foi DETERMINADO em CONTRATO, o valor de R$ 4.200.000,00 de 

custeio do hospital e R$ 1.000.000,00 de reformas, já o mês de 

AGOSTO/2018 foi pago em “PARTES”. Assim, diante do PEDIDO LIMINAR 

de “bloqueio de valores existentes nas contas-correntes e aplicações 

financeiras em nome do INSTITUTO GERIR e da empresa 4HEALTH 

SERVICOS MEDICOS LTDA, no total de R$5.200.000,00 (cinco milhões e 

duzentos mil reais)”, o mesmo se mostra IMPERTINENTE, em razão da 

FALTA de REPASSE de VERBAS do Estado de Mato Grosso para as 

EMPRESAS ADMINISTRADORAS. Ou seja, o referido CONTRATO tem 

VIGÊNCIA até o mês de NOVEMBRO/2018, o que está quase se findando, 

e foi realizado os PAGAMENTOS referentes aos CUSTEIOS do HRSinop 

até o mês de AGOSTO/2018, ou seja, ao pagamentos encontram-se em 

ATRASO, IMPOSSIBILITANDO assim, que as EMPRESAS 

ADMINISTRADORAS ADEQUE seus DÉBITOS referentes ao Hospital. Ora 

esta, é de CONHECIMENTO deste JUÍZO que não é a primeira vez que o 

ESTADO DE MATO GROSSO atua de tal forma, DESCUMPRINDO suas 

OBRIGAÇÕES referentes ao Hospital Regional de Sinop, que PREJUDICA a 

POPULAÇÃO de Sinop e região. Como também é de CONHECIMENTO deste 

JUÍZO que NÃO CABE as EMPRESAS ADMINISTRADORAS se VALER da 

sua própria TORPEZA para JUSTIFICAR sua OMISSÃO os funcionários e 

demais débitos do HRSinop. Sendo assim, diante dos ATRASOS dos 

PAGAMENTOS pelo ESTADO às EMPRESAS ADMINISTRADORAS, bem 

como da IRRESPONSABILIDADE do Estado de Mato Grosso PERANTE A 

SITUAÇÃO, que está se tornando um ciclo por parte do mesmo, hei por 

bem, como MELHOR OPÇÃO, de EFEITO PRÁTICO ÁGIL, INDEFERIR O 

PEDIDO LIMINAR de “bloqueio de valores existentes nas contas-correntes 

e aplicações financeiras em nome do INSTITUTO GERIR e da empresa 

4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA, no total de R$5.200.000,00 (cinco 

milhões e duzentos mil reais)”. Por outro lado, quanto ao PEDIDO de 

DETERMINAR “ao Diretor do Corpo Clínico do Hospital Regional de Sinop, a 

instalação de uma comissão destinada a apurar: a) O valor total devido 

pelo Instituto Gerir aos médicos e demais prestadores de serviços do 

Hospital Regional de Sinop; b) Os insumos e medicamentos necessários 

para a continuidade dos serviços da unidade, com a devida qualidade”, 

este é de COMPETÊNCIA do MINISTÉRIO PÚBLICO, conforme verifica-se na 

Lei nº 8.625/1993, que “Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público, dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério 

Público dos Estados e dá outras providências”, vejamos: Art. 27. Cabe ao 

Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas 

Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhe o 

respeito: I - pelos poderes estaduais ou municipais; II - pelos órgãos da 

Administração Pública Estadual ou Municipal, direta ou indireta; III - pelos 

concessionários e permissionários de serviço público estadual ou 

municipal; IV - por entidades que exerçam outra função delegada do 

Estado ou do Município ou executem serviço de relevância pública. 

Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, 

cabe ao Ministério Público, entre outras providências: I - receber notícias 

de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer natureza, 

promover as apurações cabíveis que lhes sejam próprias e dar-lhes as 

soluções adequadas; Assim, INDEFIRO o PEDIDO de INSTALAÇÃO de 

COMISSÃO para APURAÇÃO dos valores devidos pelo Instituto Gerir aos 

médicos e demais prestadores de serviços do Hospital Regional de Sinop, 

e os insumos e medicamentos necessários para a continuidade dos 

serviços da HRSinop. Por fim, com espeque no PRINCÍPIO da JURISDIÇÃO 

INCLUSIVA, segundo o qual VALIDAM-SE os DIREITOS SOCIAIS insertos 

na Constituição e nas Leis, de sorte que tem por fulcro o DIREITO 

POSITIVO, “in casu”, o artigo 37, “caput, da CF/88, conferindo 

INSTRUMENTALIDADE e EFETIVIDADE do DIREITO, DETERMINO que o 

ESTADO DE MATO GROSSO, no prazo de 05 (cinco) dias, realize a 

REGULARIZAÇÃO dos PAGAMENTOS em ATRASOS referente ao 

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL nº 001/SES/MT/2018. “Ex positis”, 

INDEFIRO a TUTELA CAUTELAR postulada, no entanto, diante do PRINCÍPIO 

da JURISDIÇÃO INCLUSIVA, DETERMINO que o ESTADO DE MATO 

GROSSO, no prazo de 05 (cinco) dias, REALIZE a REGULARIZAÇÃO dos 

PAGAMENTOS em ATRASOS referente ao CONTRATO DE GESTÃO 

EMERGENCIAL nº 001/SES/MT/2018. CITE-SE, intimando o Requerido 

ESTADO DE MATO GROSSO, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante 

artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015. Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015. Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002784-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

# 1 0 0 2 7 8 4 - 4 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  E X E Q U E N T E :  S O C I E D A D E 

MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA 

EXECUTADO: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO 

opostos por SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA EM 

MEDICINA INTERNA em ID. 16139905 apontando OMISSÃO na DECISÃO de 

ID. 16137428, “devendo ser analisada a manifestação protocolada no ID 

nº. 14562065 com relação aos pedidos acima referidos, mormente no que 

tange ao requerimento de intimação da UNIMED para que realize (em 

conformidade com a liminar concedida em sede de agravo) depósito 

judicial, nestes autos, do percentual de 25% dos repasses destinados à 

Fundação, até completa satisfação do débito exequendo, por meio de 

ofício a ser expedido pela secretaria desse juízo”. Vieram os autos em 

conclusão. É o Relatório. Decido. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é 

recurso processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão 

interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas 

legalmente, quais sejam: esclarecer OBSCURIDADE ou eliminar 
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CONTRADIÇÃO; suprir OMISSÃO de ponto ou questão sobre o qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir ERRO MATERIAL 

(art. 1.022 do CPC/2015). A DECISÃO proferida em 24/10/2018 (ID. 

16137428) ANALISOU os PEDIDOS formulados pela parte Executada em 

ID. 14171095, atentando-se ao contraditório manifestado pela parte 

Exequente em ID. 14562065, no entanto foi, de fato, OMISSA quanto ao 

PEDIDO formulado no item “3” do PETITÓRIO de ID. 14562065 – Pág. 31 que 

assim postulou: “3. Eventualmente, acaso superadas as preliminares, que 

seja declarada a competência funcional desse juízo e a higidez da 

escorreita marcha processual, indeferindo-se todos os pedidos 

formulados pela Executada, com a respectiva intimação da UNIMED para 

que realize (em conformidade com a liminar concedida em sede de agravo) 

depósito judicial, nestes autos, do percentual de 25% dos repasses 

destinados à Fundação, até completa satisfação do débito exequendo, por 

meio de ofício a ser expedido pela secretaria desse juízo”. Sendo assim, 

ASSISTE RAZÃO ao Embargante, eis que, uma vez INDEFERIDOS os 

PEDIDOS formulados pela parte Executada, conforme DECISÃO 

FUNDAMENTADA em ID. 16137428, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO da 

UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO para que CUMPRA a DECISÃO RECURSAL dos autos do Agravo 

de Instrumento nº 1007566-73.2018.8.11.0000, DEPOSITANDO 

JUDICIALMENTE o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos 

repasses destinados à Fundação Executada, até completa satisfação do 

débito exequendo. Fica, assim, SANADA a OMISSÃO. “Ex positis”, 

CONHEÇO dos EMBARGOS e DOU-LHES PROVIMENTO, para SANAR a 

OMISSÃO da DECISÃO de ID. 16137428 e DETERMINAR a NOTIFICAÇÃO 

da UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO para que CUMPRA a DECISÃO RECURSAL dos autos do Agravo 

de Instrumento nº 1007566-73.2018.8.11.0000, DEPOSITANDO 

JUDICIALMENTE o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos 

repasses mensais destinados à Fundação Executada, até completa 

satisfação do débito exequendo. CONSERVEM-SE OS DEMAIS 

ELEMENTOS DAQUELA DECISÃO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001909-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA HEBERLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001909-76.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: DANIELA HEBERLE 

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – DEFIRO o PEDIDO de SUSPENSÃO do feito, formulado em Id. Num. 

15452377, ao que FIXO o PRAZO de 30 (trinta) dias, a fim de verificar 

acerca do cumprimento da sentença; II - DECORRIDO o PRAZO retro 

citado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte EXEQUENTE para manifestação 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento do 

presente feito. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001061-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO FORMEHL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE OAB - MT0007483A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001061-89.2016.8.11.0015 AUTOR(A): ARNALDO FORMEHL RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

COMPULSANDO OS AUTOS, verifica-se, que em Id. Num. 9990022, FOI 

PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO em FAVOR da parte AUTORA, 

inclusive, CONFIRMANDO a LIMINAR concedida em decisão inicial. Assim, 

DEIXO de apreciar os PEDIDOS de Id. Num. 12570415 e Id. Num. 13277278, 

eis que DEVE a parte AUTORA manejar o meio processual cabível (art. 

522 do CPC). II – No mais, AUSENTE o JUÍZO de ADMISSIBILIDADE pela 

NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL (art. 1.012 do CPC); III - 

CERTIFIQUE-SE e REMETA-SE ao Egrégio TJ/MT, com nossas 

homenagens. Às providências. O APELANTE, Fazenda Pública, é isento de 

custas/preparo, nos termos do § 1º do art. 1.007 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007007-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007007-71.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARCIA DA ROSA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Compulsando os autos, verifico que, não obstante INTIMADOS, os 

REQUERIDOS não vêm cumprindo o COMANDO JUDICIAL, ressaltando que 

TRATA-SE de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE 

ALTO CUSTO, por meio da qual a Autora objetiva o recebimento do 

medicamento “CLEXANE 40 mg/0,4ml, até o final da gestação, sendo 

estendido por mais trinta dias após o parto”. II – Assim, para que não haja 

maiores dissabores e, sobretudo risco de se agravar a saúde da parte 

Autora pela falta do fármaco, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do 

ESTADO DE MATO GROSSO, conforme pleiteado, devendo ser efetivado 

no valor do MENOR orçamento acostado aos autos, qual seja, o 

apresentado pela REDE MARIA’S em Id. Num. 14183350. III – Dada a 

urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a respectiva REDE 

MARIA’S (Id. Num. 14183350), para que FORNEÇA o MEDICAMENTO 

vindicado pela parte Autora, e informe, no prazo mais exíguo possível nos 

autos, o número da conta para transferência da quantia BLOQUEADA, 

qual seja, R$ 4.932,90 (quatro mil novecentos e trinta e dois reais e 

noventa centavos) o que, desde já, fica autorizado a ser procedido 

mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV – CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO 

constante no “Item alhures” e com o APORTE da NOTA FISCAL, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 

02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada aos autos a 

nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente público (parte ré) 

se manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das 

providências necessárias – inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO 

para apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO 

do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE, com 

urgência, servindo cópia desta decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, se necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009774-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE VIEIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICIPIO DE SINOP (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009774-82.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: SIMONE VIEIRA DA SILVA 

IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL COM PEDIDO LIMINAR proposta 

por SIMONE VIEIRA DA SILVA, em desfavor do PREFEITO DO MUNICÍPO DE 

SINOP. Aduz que a inicial, que “Na data de 01 de março de 2015, a 

impetrante realizou prova objetiva do CONCURSO PÚBLICO nº 001/2014, 

no município de Sinop/MT, objetivando ocupar uma das dez vagas 

disponibilizadas para o cargo de AUXILIAR ADMNISTRATIVO. Em 08 de 

abril de 2015, o impetrado publicou o EDITAL COMPLEMENTAR nº 

008/2015 (em anexo), homologando o resultado final do referido certame. 

A impetrante foi aprovada em décima segunda colocação (12º), não 

sendo considerada, de imediato, para as vagas disponíveis”. Informa, que 

“na data de 09 de novembro de 2015, sete meses após a homologação do 

resultado final, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SINOP publicou a nomeação, 

dentre demais candidatos aprovados, da impetrante para preenchimento 

de uma das vagas, dando lhe o prazo de trinta dias para apresentação de 

documentos e habilitações exigidas para a posse do cargo, 

compreendendo do dia 09 de novembro a 08 de dezembro do respectivo 

ano”, e “em 13 de novembro de 2015, o impetrado enviou uma carta com 

Aviso de Recebimento, sob o código JH058960338BR, ao endereço da 

candidata (o mesmo indicado no preâmbulo). Porém, segundo o 

“rastreamento” anexado ao mandamus, o objeto NÃO FOI ENTREGUE, 

ficando apenas disponível para retirada na Agência dos Correios”. 

Sustenta que “a carta retornou ao remetente em 07 de dezembro de 2015 

(um dia antes do término do prazo para a posse), carimbada com “NÃO 

PROCURADO” e “em 16 de dezembro de 2015, foi publicado o TERMO DE 

NÃO COMPARECIMENTO, constando uma relação de nomes de pessoas 

convocadas, mas que não compareceram para tomar posse do cargo”. 

Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência que seja realizado “ordenar 

que o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SINOP proceda à nomeação e 

convocação da IMPETRANTE para apresentação de documentos e 

habilitações para posse do cargo de Auxiliar Administrativo, perante a 

vigência do concurso”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. 

Decido. O mandado de segurança é meio processual adequado, para 

proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação por parte de autoridade pública, conforme 

definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da República). Ao 

utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de demonstrar, mediante prova 

pré-constituída, com precisão e clareza, qual o direito líquido e certo 

próprio que pretende defender, porque, em ação dessa natureza, o que 

se pede não é a declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma 

determinação à autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito 

subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode 

impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, 

direito alheio. Para a concessão da liminar em sede de mandado de 

segurança, mister se faz a constatação da existência dos requisitos 

legais, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “fumus boni juris” 

e o “periculum in mora”. Para o professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a 

liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, no que 

toca ao mandado de segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de 

segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77). Como afirmado 

anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado de segurança 

devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – que haja 

relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido 

inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao 

direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença 

final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na 

sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei 

nº. 12.016/2009. “In casu”, a IMPETRANTE pretende a convocação e 

nomeação ao cargo de Auxiliar Administrativo, em razão da ausência de 

comunicação pela administração de sua nomeação. Ocorre que, segundo 

o edital item “9.3” “a publicação da nomeação dos candidatos será feita 

por Edital, publicado junto ao Mural de Publicações da Prefeitura Municipal 

de Sinop e, paralelamente, será feita comunicação ao candidato, via 

postal, no endereço informado na ficha de inscrição ou posteriormente 

atualizado. É responsabilidade exclusiva do candidato manter atualizado o 

referido endereço”. No entanto, a IMPATRANTE fora nomeada conforme 

Edital De Nomeação Nº. 007/2015 Concurso Público Nº. 001/2014 (ID. 

15733624), e diante os IDS. 15733625 e 15733626 a AMINISTRAÇÃO 

encaminho ao endereço da IMPETRANTE a NOMEAÇÃO via postal. Logo, 

verifica-se que a ADMINISTRAÇÃO realizou as formalidades impostas pelo 

Edital, quais sejam publicação junto ao Mural de Publicações da Prefeitura 

Municipal de Sinop, bem como comunicação via postal. Quanto a este 

assunto, não é possível verificar que a AUTORIDADE COATORA cometeu 

abuso pelo simples fato da a IMPETRANTE alegar que não fora notificada, 

eis que há ausência de comprovação de que o endereço da IMPETRANTE 

estava equivocado há época da nomeação, não podendo afirmar que o 

ato da Autoridade possui vício, ou seja, diante da documentação acostada 

não se vislumbra abuso de poder. Vejamos: APELAÇÃO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — AUSÊNCIA — 

IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO EM TESE — 

INADMISSIBILIDADE. Ausente prova pré-constituída do ato reputado ilegal, 

praticado pelas autoridades indicadas coatoras, a decisão que indefere a 

inicial de mandado de segurança deve ser mantida, uma vez que não se 

admite impetração contra ato normativo em tese. Recurso não provido. (Ap 

70413/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). Em vista disto, não 

é demais acrescentar, que os ATOS ADMINISTRATIVOS possuem 

PRESUNÇÃO de LEGITIMIDADE, que, somente pode ser AFASTADA 

mediante PROVA INCONTESTÁVEL, e ainda que o IMPETRANTE aduza que 

a pretensão punitiva em que se baseia a decisão da Administração está 

eivado de vícios, não seria possível aferir, em um JUÍZO de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, as supostas ilegalidades havidas no procedimento 

administrativo. Vejamos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 

MANDADO DE SEGURANÇA CNH SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVIDO PROCESSO LEGAL NULIDADE NÃO 

OCORRÊNCIA. 1. Atos administrativos gozam de presunção de legalidade 

e legitimidade. O controle judicial não admite que o Judiciário substitua a 

Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos, em especial 

adentrar ao exame do mérito do ato administrativo, pois não se constitui 

em instância revisora. 2. Constituição Federal assegura aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes 

(art. 5º, LV). Nulidade da decisão administrativa por ausência de 

fundamentação. Não ocorrência. Segurança denegada. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00406609120118260053 SP 

0040660-91.2011.8.26.0053, Relator: Décio Notarangeli, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

13/09/2013) Deste modo, NÃO HÁ como DAR TRÂNSITO ao 

“MANDAMUS”, conforme autoriza o art. 10 da Lei nº 12.016/2009, diante 

inegável ausência de direito líquido e certo, razão pela qual o 

INDEFERIMENTO da INICIAL é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, JULGO 

EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes do art. 

485, inciso I e art. 330, inciso III, do CPC/2015 e, via de consequência, 

DENEGO, pois, a SEGURANÇA, nos moldes do art. 6º, § 5º e art. 10, 

ambos da Lei 12.016/2009. Encaminhe-se cópia desta decisão à 

autoridade coatora. SEM CUSTAS, como previsto no art. 10º, XXII da 

Constituição Estadual, bem como DEIXO de CONDENAR em HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009. Às 

Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008293-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SCHEEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ZUANAZZI OAB - MT21497/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008293-84.2018.8.11.0015 AUTOR(A): DANIELA SCHEEL RÉU: 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por DANIELA SCHEE em desfavor da UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT. Perscrutando os autos, 

verifica-se que o IMPETRANTE, consoante ID. 16121746 manifesta a 

DESISTÊNCIA da demanda. É o Breve Relato. Decido. O artigo 485, VIII do 

CPC/2015 prescreve que “o juiz não resolverá o mérito quando: homologar 

a desistência da ação”. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com lastro nos artigos 485, VIII, CPC/2015. 

Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008849-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE SOUZA SILVESTRE OAB - MT25322/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 Processo n.: 1008849-86.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 28/11/2018 08:15, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. PABLINE SOUZA SILVESTRE 

CPF: 044.796.971-44, MARIA APARECIDA DA SILVA CPF: 459.310.111-53 

Endereço do promovente: Nome: MARIA APARECIDA DA SILVA Endereço: 

RUA PARANÁ, 209, - DE 201/202 A 299/300, LOTEAMENTO ALTO DA 

GLÓRIA, SINOP - MT - CEP: 78558-445 Endereço do promovido: Nome: VIA 

VAREJO S/A Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 602, - 

DE 550 A 1000 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-276 Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: Núcleo Cidade de 

Deus, s/n, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Sinop, Quarta-feira, 

07 de Novembro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPNEUS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIMA LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000166-31.2016.8.11.0015. REQUERENTE: TRANSPNEUS - COMERCIO DE 

PNEUS LTDA - EPP REQUERIDO: IRIMA LIMA DOS SANTOS Vistos, etc. I - 

DEFIRO o pedido do Requerente, concedendo-lhe prazo de 05 (cinco) dias 

para que informe novo endereço da parte Requerida, eis que restou 

infrutífera a citação e intimação (Id. 10168222), sob pena de extinção do 

processo. II - Com efeito, designe nova data para audiência de conciliação 

e, para tanto, expeça-se novo mandado de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. 

INTIME-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 

22 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000241-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISOTETO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR PAULO DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO MECANICA SINOCAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO FERREIRA LOPES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001878-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO COSME DELFINO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000504-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA VELOZO SOARES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

1ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 196736 Nr: 18449-27.2013.811.0015

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO, GIANE 

INÁCIA DE CASTRO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Código nº 196736

Vistos,

Recebo a denúncia ofertada pelo Ministério Público, dando o denunciado 

DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO e GIANE INÁCIA DE CASTRO PINTO, 

como incursos no artigo 155, §§ 3° (energia elétrica) e 4°, inciso I, 

segunda figura, (mediante fraude) e IV (mediante concurso de duas ou 

mais pessoas), do Código Penal. Cite-se os acusados para responder as 

acusações, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o 

art. 396 do Código de Processo Penal.

 Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar o 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, informá-lo-á de que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito) 

(art. 401, CPP), qualificando-as e, se necessário, requerer suas 

intimações.

Proceda-se a inserção do presente ato no Banco de dados do SINIC 

(Sistema Nacional de Informações Criminais), conforme dispõe o item 

7.5.1, IV da CNGC.

Outrossim, defiro o requerimento formulado pelo Ministério Público de item 

“4” da fl. retro, razão pela requer-se, ainda, a juntada do Laudo Pericial n° 

2.28.2016.012591-01, realizado no medidor nº 1.569.953.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 261007 Nr: 4287-22.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO NASCIMENTO DA SILVA, JONAS DE 

ARAUJO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Código n° 261007

Vistos,

 Ante o teor da certidão de fl. retro, intime-se o acusado SANDRO 

NASCIMENTO DA SILVA, para que, se assim desejar, constitua advogado 

no prazo de 05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras 

para tanto, seja informado de que será assistido pela Defensoria Pública.

 Em caso de transcurso in albis do prazo, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública para as providências cabíveis, sem prejuízo de 

posterior substabelecimento.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 309589 Nr: 14385-32.2017.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DO NASCIMENTO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar a advogado CLAUDIA 

INOCENTE SANTANA, OAB/MT 16512, a devolver os autos no prazo de 

24horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 174159 Nr: 9511-77.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEGAN HERMOGENES WALTER, CESAR 

SILVA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - OAB:9769/MT, VITOR MENDES 

NUNES FILHO - OAB:14037/MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o advogado ALDINEY 

RODRIGUES FERNANDES, OAB/MT 18677, a devolver os autos no prazo 

de 24 horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 118762 Nr: 7091-12.2006.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Vistos,

 Defiro o pleito de fls. 682/683. Com o aporte das declarações da 

testemunha Joni Carlos Kirst, abra-se nova vista dos autos ao Ministério 

Público para ratificar os memoriais apresentados às fls. 666/673.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 326803 Nr: 7544-84.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROMÁRIO EDUARDO PEREIRA, VALDINEIA BRITO 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO - OAB:16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar a advogado CLAUDIA 

INOCENTE SANTANA, OAB/MT 16512, a devolver os autos no prazo de 

24horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 303034 Nr: 10214-32.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, MARIA DO SOCORRO BARROS 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PIRES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO o acusado PAULO HENRIQUE PIRES DIAS, vulgo “Paulinho”, 

brasileiro, solteiro, auxiliar de metalúrgica, natural de Rondonópolis/MT, 

portador do RG nº 21166978 SSP MT e CPF nº 033.614.721-05, nascido 

aos 02/03/1995, natural de Rondonópolis/MT, filho de Pedro Dias e 

Gesuina Pires dos Santos, residente e domiciliado na rua R B 11, Quadra 

12, Condomínio Habitacional Marechal Rondon, bairro Coxipó, na cidade de 

Cuiabá/MT, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos II (motivo 
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fútil), III (meio que resultou perigo comum) e IV (recurso que dificultou a 

defesa da vítima) do Código Penal, a fim de que seja submetido a 

julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca.Outrossim, 

analisando sobre a necessidade da decretação da prisão do acusado, 

nos termos do art. 413, §3° do Código de Processo penal, tendo em vista o 

julgamento do Habeas Corpus nº 1008344-43.2018.8.11.00200 (fls. 

209/2014), não vislumbro motivos ensejadores para a decretação de sua 

segregação cautelar, razão pela qual faculto-lhe o direito de recorrer em 

liberdade.Publique-se.Intimem-se, nos termos do artigo 420 do 

CPP.Ocorrendo a preclusão pro judicato, abra-se vistas às partes para os 

fins do artigo 422 do CPP.Após, conclusos para a elaboração do relatório, 

bem como para a designação de Sessão de Julgamento a realizar-se pelo 

E. Tribunal do Júri.Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 318067 Nr: 1697-04.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ 

- OAB:OAB/MT 23.191/O

 Ação Penal - Código Apolo 318067

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pelo acusado à fl. 220, pois 

tempestivo, o que foi certificado à fl. 222.

Intime-se o advogado do acusado para no prazo legal apresentar as 

razões e, após, ao recorrido para apresentar as contrarrazões ao 

recurso interposto, nos termos do artigo 600, do Código de Processo 

Penal.

Após, certifique-se a regularidade do feito, nos termos do artigo 346, da 

CNGC, extraia-se a Guia de Execução Penal Provisória e, na sequência, 

remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para 

apreciação do recurso interposto.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop, 06 de novembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 282856 Nr: 17592-73.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Vistos. “Diante do consignado no tópico de ocorrências, expeça-se carta 

precatória à Comarca de Santarém/PA para realização de audiência de 

oferta de suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) 

anos, consignando que deverão ser observadas as condições ofertadas 

às fls. 195/195-verso a serem impostas à acusada no Juízo Deprecado. 

Transcorrido o prazo da suspensão condicional do processo, solicite-se a 

devolução da deprecata a este Juízo. Acaso ocorra descumprimento das 

condições por parte da acusada, o Juízo deprecado deverá comunicar 

este Juízo. Notifiquem-se o Ministério Público e a defesa da acusada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 327036 Nr: 7689-43.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN PEREIRA JULIO, RODRIGO 

ELICHER, RUDIMAR JOSE PEREIRA DE MOURA, TIAGO HENRIQUE 

ELICHER, ANA CRISTINA ELICHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448-O

 CERTIFICO E DOU FÉ, QUE O ADVOGADO EDILSON ALVES CAMPOS 

FICA DEVIDAMENTE INTIMADO A APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, 

NESTES AUTOS, DE TODOS OS RÉUS ENVOLVIDOS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 272607 Nr: 11411-56.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY OLIVEIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS MOURA - 

OAB:MT - 16.233/O

 Por todo o exposto, julgo improcedentes os fatos narrados na denúncia 

(fls. 02/03), para:ABSOLVER KENNEDY OLIVEIRA ROCHA, brasileiro, 

natural de Sinop/MT, nascido em 06/01/1997, filho de Josiel da Silva Rocha 

e Erislandia Oliveira Rocha, residente na Rua da Aclimação, n. 726, Bairro 

Jardim Paulista I, nesta cidade, nos termos do que preconiza o artigo 386, 

inciso II, do CPP, das condutas previstas no artigo 129, §9º, do Código 

Penal, por 02 (duas) vezes (CP, art. 69), com a incidência da Lei n. 

11.340/06, lhe imputadas na inicial acusatória.Isento o sentenciado do 

pagamento das custas e das despesas processuais.O sentenciado 

poderá aguardar o trânsito em julgado desta sentença em liberdade, diante 

da própria natureza absolutória.Após o trânsito em julgado desta 

sentença, comuniquem-se aos órgãos de informação criminal, mormente à 

INFOSEG e ao SINIC, bem como a Delegacia de Polícia Civil, nos termos do 

artigo 1.453 da CNGC/MT, inclusive com o cumprimento do estabelecido no 

seu §1º.Notifique-se o Ministério Público.Publique-se. Dispenso o registro, 

nos termos do §4º, do artigo 317, da CNGC/MT.Intime-se o advogado 

constituído, nos termos do artigo 1.387 da CNGC/MT. Cumpra-se.Sinop, 06 

de novembro de 2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 174141 Nr: 9490-04.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO RAMOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 Código nº 174141

Vistos,

In casu, a denúncia atende aos requisitos do art. 41, do CPP, porquanto 

ostenta a exposição dos fatos típicos, jurídicos e culpáveis (furto 

qualificado), contendo as circunstâncias em que a infração penal foi 

cometida, a qualificação do acusado, a classificação do delito e rol de 

testemunhas, sendo certo que da narrativa fática se verifica a presença 

de indícios suficientes da autoria do delito imputado à ré.

 Constato a existência de lastro probatório mínimo e a circunstância de que 

os fatos narrados constitui infração penal. Uma vez reunidos esses dois 

requisitos, a denúncia deve ser recebida, deflagrando-se a ação penal. 

Somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a real prática do 

fato descrito, a participação e o elemento subjetivo da ação da 

denunciada, bem como sua eventual adequação ao tipo em cuja sanção 

restou incursa, respeitada a ampla defesa e sob o crivo do contraditório.

Quanto às demais alegações expendidas pela defesa às fls. 515/523 

verifico que estas carecem de dilação probatória por cuidar-se, em 

síntese, do mérito da ação, razão pela qual inoportuno o momento 

processual para sua análise, frente o princípio da busca da verdade real. 

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (art. 397 CPP) dou regular prosseguimento ao feito.

Por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento a realizar-se 

no dia 13/03/2019, às 13h30min, ocasião em que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação, defesa e sucessivamente realizado o 

interrogatório do acusado.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato.
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Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 29 de outubro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 173373 Nr: 8569-45.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A, GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - OAB:19757/O

 (...) Assim, à luz do art. 74, caput, do CPP e “anexo I” da referida 

resolução, tratando-se de Processo Executivo de Pena sem condenação 

por crime previsto na Lei nº 11.343/2006, deverá o PEP tramitar perante o 

Juízo da 3ª Vara Criminal local, com competência para julgar, 

privativamente, os feitos referentes às execuções penais provisórias e 

definitivas, consoante competência privativa de cada vara judicial.Diante 

de todo o exposto, com fundamento nos arts. 69, III c.c. 74, caput, do CPP 

c.c. art. 3º, caput e “anexo I” da Resolução nº 15/2017/TP-TJMT, declino 

de competência em favor do Juízo da 3ª Vara Criminal local, para onde os 

autos deverão ser devolvidos, com as devidas anotações na capa do 

processo, Cartório Distribuidor e sistema informatizado de dados 

“Apolo”.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 316409 Nr: 516-65.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINE HUTTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20024/O

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha APF Davi Santos 

Silva, conforme manifestado pelo Ministério Público.

Visando dirimir quaisquer dúvidas, delibero readequar o cumprimento da 

medida cautelar fixada no item “a” da decisão proferida em 09.02.2018 (f. 

82), devendo a acusada comparecer bimestralmente em Juízo para 

informar e comprovar, mediante documentos idôneos, sua residência e 

atividade laboral, mantendo, no mais, as medidas cautelares descritas no 

item “b” da referida decisão (f. 82v) e aquelas fixadas em 18.9.2018 (f. 

171).

Por ora, encerrada a instrução processual, em observância ao artigo 403, 

§ 3º, do CPP, faculto às partes, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

apresentarem memoriais.

Após, venham conclusos para sentença.

Saem intimados os presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 325096 Nr: 6383-39.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMAR DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 INTIMAR o advogado da ré para, no prazo de 05 dias, apresentar os 

memoriais, conforme decisão de fl. 131.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 333275 Nr: 11611-92.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR BORGES CORDEIRO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT

 Cumprido o objeto da presente, devolva-se ao Juízo de origem, com as 

baixas e anotações necessárias.

Saem intimados os presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 323959 Nr: 5589-18.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MIRANDA BATISTA, LUZIMAR 

DA SILVA MIRANDA, GILBERTO GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 INTIMAR o advogado Nevio Pegoraro, OAB/MT 6904-B para, no prazo de 

05 dias, apresentar os memoriais, conforme decisão de fl. 159/v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 333217 Nr: 11574-65.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILIANO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Diante do teor da certidão lavrada pelo oficial de justiça em 30.10.2018 (f. 

18), solicite-se ao Juízo de origem informação acerca do atual endereço 

da testemunha Raul Vitor Felipe de Souza, nesta comarca de Sinop/MT.

Não havendo resposta, no prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se, nos 

termos do artigo 393 da CNGCGJ/MT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 336716 Nr: 13898-28.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Recebo, apenas no efeito devolutivo, o recurso de Agravo em Execução, 

interposto pelo Ministério Público em 06.9.2018 (fls. 02/11v), pois 

tempestivo.

Em prosseguimento, considerando que o Ministério Público já apresentou 

as razões recursais, intime-se a defesa para, no prazo sucessivo de 02 

(dois) dias, apresentar as contrarrazões recursais, nos termos do artigo 

588 do CPP.

Após, venham conclusos.

Cumpra-se e intimem-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 246143 Nr: 15950-02.2015.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DRT, GR, VP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação e DEIXO DE 

RESOLVER O MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos VI e VIII, do Código 

de Processo Civil.

Proceda-se ao desentranhamento dos documentos das fls. 172-175 e fls. 

44-49 e traslade-os para os autos em apenso (290661), conforme 
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requerido pelo Ministério Público à fl. 182.

Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 247625 Nr: 16907-03.2015.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSO, ARAB, TBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFB, MACDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, TIAGO GALLAS - OAB:16.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:0

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a,s) 

requerente(s) para comparecer, juntamente com seu(a,s) constituinte(s) à 

audiência de instrução e julgamento designada para 17/12/2.018, às 14:00 

horas, na sala de audiência da Vara Especializada da Infãncia e 

Juventude de Sinop-MT, no prédio do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 252911 Nr: 19781-58.2015.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RW, MQ, NS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a,s) 

requerente(s) para comparecer, juntamente com seu(a,s) constituinte(s) à 

audiência de instrução e julgamento designada para 29/11/2018, às 17:30 

horas, na sala de audiência da Vara Especializada da Infãncia e 

Juventude de Sinop-MT, no prédio do Fórum.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 221/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando os termos da Lei Complementar nº. 04/90 e art. 1º da Lei nº 

8.816, de 15 de Janeiro de 2008 e, que a servidora concluiu o quinquênio 

em 15.10.2018.

 R E S O L V E

 Art. 1º - CONCEDER à servidora ANA PAULA GARCIA DE MOURA, 

Técnica Judiciária designada Gestora Judiciária, matrícula n.º 5309, 90 

(noventa) dias de licença-prêmio referente ao quinquênio de 15.10.2013 a 

15.10.2018, condicionando o gozo à conveniência do serviço.

Publique-se. Registre-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Várzea Grande, 5 de novembro de 2018.

JONES GATTASS DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Intimação

 Processo n. º 1071-44.2006.811.0002 – CÓDIGO 91285

 INTIMAÇÃO DO DR. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/MT N.º 14.258, 

para que tome ciência que o processo n. º 1071-44.2006.811.0002 – 

CÓDIGO 91285, da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – 

MT, arquivado na caixa 875, encontra-se disponível na Diretoria do Foro 

para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 04/10/2018.

  

Processo n. º 1721-76.2015.811.0002 – CÓDIGO 384508

 INTIMAÇÃO DO DR. THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI, OAB/MT N.º 

14.519, para que tome ciência que o processo n. º 

1721-76.2015.811.0002 – CÓDIGO 384508, da Vara Especializada da 

Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na 

caixa 1269, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento 

protocolado em 25/10/2018.

  

Processo n. º 9833-68.2014.811.0002 – CÓDIGO 342382

 INTIMAÇÃO DO DR. ROGÉRIO RAMOS VARANDA JÚNIOR, OAB/MT N.º 

13.674, para que tome ciência que o processo n. º 

9833-68.2014.811.0002 – CÓDIGO 342382, da Primeira Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 

1053, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento protocolado 

em 18/10/2018.

  

Processo n. º 1688-91.2012.811.0002 – CÓDIGO 282876

 INTIMAÇÃO DA DRA. ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA, 

OAB/MT N.º 18.287, para que tome ciência que o processo n. º 

1688-91.2012.811.0002 – CÓDIGO 282876, da Terceira Vara de Cível da 

Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 612, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 30/10/2018.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008303-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LARA PINTO NUNES OAB - MT20285/O (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. F. (RÉU)

 

Vistos I- Designo audiência de conciliação (artigo 165, §3º c/c 695 do 

CPC) para o dia 23/01/2019, às 16:00 horas. II- Cite-se e intime-se a parte 

requerida para comparecer, acompanhada de advogado(a) ou 

Defensor(a) Público(a) (art. 334, §9º do CPC), bem como para contestar a 

presente ação, em caso de não haver autocomposição (art. 335, I do 

CPC), no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da audiência de 

conciliação. III- Cientifique-se a parte requerida que, se assim lhe 

aprouver, deverá expressamente informar em petição o desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, no prazo de 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, segunda parte, CPC). 

IV- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurando ao requerido o direito de examinarem seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). V- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º do art. 334, do 

CPC/2015. VI- Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 

15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. VII- 

Concedo ao requerente a assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC). 

VIII- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 317864 Nr: 27766-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI PINTOR, ADELIA CORREA PINTOR, VALDECIR 

PINTOR, ADRIANA PALMA PINTOR, ELIZIO PINTOR, SANDRA MARIA 

MARTINS SANTANA PINTOR, NIVALDO PINTOR, HERONILDO FERREIRA 

PINHO, ZENIRA PINTOR, NEUSA PINTOR PEREIA, MANOEL CANDIDO 

PEREIRA DA CRUZ, VALDEMIR PINTOR, ROSANA FERREIRA CAMPOS 

PINTOR, CLEIDE PINTOR DE OLIVEIRA, SIDINEI FRIAS, NEIDE PINTOR DE 

MENEZES, JOSE NILTON VIEIRA DE MENEZES, NILZA PINTOR DA SILVA, 

JOSE ALEIXO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OLIVIO PINTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a resposta de Oficio do Banco Bradesco 

intimo a parte autora a se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 329595 Nr: 25914-29.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRQDS, RQDS, PRQDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 Processo n.º 25914-29.2013.811.0002 cód. 329595

VISTOS.

A parte exequente foi intimado, pessoalmente, para dar anda-mento ao 

feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias (fl.68), sob pena de extinção, sendo 

que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação (fl.69).

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

Relatei.

Decido.

 O § 1º, do art. 485, do CPC, c/c artigo 485, inciso III, do CPC, que dispõe:

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o au-tor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

 A jurisprudência assim se manifesta:

EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. Justifica-se a 

extinção do processo por abandono quando paralisado há mais de trinta 

dias, apesar da intimação do autor, por meio do seu advogado e 

pessoalmente – CPC 238, § único - para impulsioná-lo. (TJ-DF - APC: 

20130710069063, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 

11/02/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

25/01/2016 . Pág.: 355)

PROCESSUAL CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE 

CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. Extingue-se a ação quando a 

parte, por não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar 

a causa por mais de trinta dias e não suprir a falta em quarenta e oito 

horas, embora intimada para tanto. (TJ-MG - AC: 10243060021306001 MG, 

Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 04/02/2016, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/02/2016).

Destarte, a parte exequente foi intimado pessoalmente para dar 

prosseguimento no feito, como não o fez no prazo legal, é factível a 

extinção do processo.

Note-se que caberia a este Juízo determinar a regularização da 

representação processual do exequente, ante o advento da maioridade 

civil. Contudo, decorridos, aproximadamente 3(três) anos do advento de 

sua maioridade civil, sequer se habilitou nos autos, regularizando sua 

representação processual. Acrescenta-se que a intimação pessoal se 

deu na pessoa de sua genitora, outrora sua representante.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° c/c 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

necessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande, 24 de outubro de 2018.

Dr. José Antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 221365 Nr: 1577-15.2009.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCDAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIR AUGUSTO LINO - 

OAB:9137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de AÇÃO DE GUARDA que LUIZ CARLOS DE ASSIS 

GOMES propôs em desfavor de ANA CRISTINA DA SILVA, objetivando a 

regularização da guarda de seus filhos, Ana Karoliny da Silva Gomes e 

Luiz Henrique da Silva Gomes.

Contudo, em análise aos documentos acostados à inicial verifica-se que, 

Ana Karoliny da Silva Gomes e Luiz Henrique da Silva Gomes, atingiram a 

maioridade (fls. 15/16).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 Decido.

Pela análise dos autos, verifico que ocorreu a perda do objeto da presente 

ação, tendo em vista a implementação da maioridade civil de quem se 

pleiteavam a guarda.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. MAIORIDADE. PERDA DO 

OBJETO. OS FILHOS ESTÃO SUJEITOS AO PODER FAMILIAR, ENQUANTO 

MENORES. VERIFICADA A MAIORIDADE DA FILHA DA APELANTE, 

EVIDENTE A PERDA DO OBJETO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 5º E 1.630 DO CC. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. (TJ-RS - 

AC: 70064966427 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 

26/08/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/09/2015)

Assim, temos o que preceitua o art. 493 do CPC, in verbis:

 Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, 

modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá 

ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no 

momento de proferir a decisão.

A esse respeito, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

 A prestação jurisdicional deve ser prestada de acordo com a situação 

dos fatos no momento da sentença ou do acórdão. (in "Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 9ª edição, Revista 

dos Tribunais, 2006, p. 589).

 Diante de tal fato, inexiste interesse processual a justificar o exame da 

questão submetida à apreciação, em razão da ausência de um dos 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, razão pela qual, declaro a perda do objeto da presente ação e, 

como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento 

no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, coma as 

necessárias baixas e anotações.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 373318 Nr: 21784-59.2014.811.0002

 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: NMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ação DE reconhecimento de união e dissolução de união estável c/c 
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partilha de bens c/c pedido de liminar

Processo nº 21784-59.2014.811.0002

código:373318

Vistos.

Trata-se de ação DE reconhecimento de união e dissolução de união 

estável c/c partilha de bens c/c pedido de liminar na qual nayara mendes 

dos santos promove em desfavor de Valdir luiz bratz.

 O feito teve normal prosseguimento até a requerente abandonou a ação, 

cujos motivos são ignorados.

Às fls. 104, a requerente foi intimada por edital para dar andamento ao 

feito, no prazo legal, todavia, em 15 de outubro de 2018 decorreu o prazo 

sem qualquer manifestação, conforme certidão de fl. 107.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso dos autos, onde se constata a inércia da parte interessada, 

aplica-se a regra constante do artigo 485, incisos II e III, c/c § 1º, do CPC, 

que dispõe:

 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A jurisprudência assim se manifesta:

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR 

PARA QUE SEJA DADO REGULAR ANDAMENTO AO FEITO - 

DESNECESSIDADE - INÉRCIA CONFIGURADA. A extinção do processo por 

abandono da causa deverá ser precedida de intimação pessoal da parte 

interessada, sendo desnecessária a prévia intimação do advogado da 

parte para se configurar o abandono da causa. Inteligência do art. 267, § 

1º, do Código de Processo Civil. (...) (TJ-MG, Relator: Cabral da Silva, Data 

de Julgamento: 28/07/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL).

PROCESSUAL CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE 

CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. Extingue-se a ação quando a 

parte, por não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar 

a causa por mais de trinta dias e não suprir a falta em quarenta e oito 

horas, embora intimada para tanto. (TJ-MG - AC: 10384100875390001 MG 

, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 13/03/2014, Câmaras Cíveis 

/ 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2014).

Destarte, as requerente foi intimada por edital para darprosseguimento no 

feito, não o fez no prazo legal, sendo, pois, factível o não conhecimento 

do mérito com a consequente extinção do feito.

Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.

Isento a parte requerente de custas e emolumentos processuais, por ser 

beneficiaria de assistência judiciária gratuita.

Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se

Intime-se

Cumpra-se.

 Várzea Grande, 24 de outubro de 2018.

.

DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO

 JUIZ de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 40626 Nr: 8437-13.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA VITORIA DE MORAES, REP/ P/ MÃE, MONJA S. 

DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO - OAB:OAB/MT 2090, 

PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB:4978-OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS FERNANDO NIEDERAUER 

DA SILVEIRA - OAB:3756

 Execução de alimentos

Código nº 40626

VISTOS.

I – Dentro do poder geral de cautela, designo audiência de 

Media-ção/conciliação (art. 165, §§ 2º e 3º do CPC) para o dia 

12/12//2018, às 15h00m(horário oficial de MT).

 II - Intimem-se as partes da presente execução, para comparecerem, 

que-rendo, acompanhados de advogado e/ou defensores públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplica-ção de multa, nos 

termos do § 8º, ambos do art. 334, do CPC/2015.

 III- Cumpra-se, expedindo-se o necessário Sr. Gestor, inclusive intimando 

o executado no endereço declinado às fls., 312/314, bem como, 

novamente, oportunizo cada parte litigante (exequente e executado) a 

anexarem os respectivos cálculos devidos, com o propósito de facilitar a 

conciliação.

 Várzea Grande, 06 de novembro de 2018..

Dr. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 337159 Nr: 5511-05.2014.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 6106, THIAGO COELHO DA CUNHA - OAB:16317, 

VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINALDO JOSE DA ROSA - 

OAB:13036

 Divórcio litigioso

Código : 337159

Vistos.

I- Recebi hoje.

II – Sobre o pedido de fls., 300/305 manifeste-se o autor e em seguida, 

diga o representante do Ministério Público.

III- Intime-se

IV - Cumpra-se.

Várzea Grande 06 de novembro de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 340411 Nr: 8264-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGCS, NBCS, SHSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616, JULIANA DE MATOS ARAUJO - OAB:18347/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a diligência negativa do Oficial de Justiça 

(fls. 79/80), intimo a parte autora a se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 228535 Nr: 8725-77.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMCDM, GDCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Dra. 

Jucelina - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo de suspensão conforme requerido. Pelo 

exposto, impulsiono a parte autora a se manisfestar no prazo legal.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 369726 Nr: 19226-17.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUZA - OAB:6990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT

 Certifico que, decorreu o prazo de suspensão . Pelo exposto, impulsiono 

as partes a se manifestarem no prazo legal.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004643-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. M. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. P. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO PJE Nº 1004643-68.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, encaminho-a à 

imprensa para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

7 de novembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002211-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DANILO DE CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIRA MARIA DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OSNI SAMPAIO (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GABRIELLY DA SILVA GARCIA (TESTEMUNHA)

KELY CRISTINA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

1002211-13.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público e Defensoria Pública para ciência da decisão que 

designou audiência de ID 15342526. Várzea Grande/MT, 7 de novembro 

de 2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007044-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO OAB - MT0011074A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL PEREIRA DANTAS (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007044-40.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o 

pedido de AJG. Para interrogatório do interditando, designo a 12 de 

Fevereiro de 2019_às 15 horas e 30 minutos. Cite-se o interditando, 

fazendo constar do mandado a possibilidade de impugnação do pedido, no 

prazo de quinze dias, a contar do interrogatório (art. 756, do CPC). 

Considerando os fatos alegados e a necessidade de ampará-lo material e 

socialmente, bem ainda o laudo médico constante dos autos que evidencia 

que o requerido é portador do CID 10 (OMS) F84 F71.1 (Transtorno mental- 

Autismo Infantil associado a deficiência mental moderada), (Id. 14651811), 

antecipo parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, para 

o fim de nomear desde logo curadora provisória da aludida interditando, a 

requerente Sra. Creuza Pereira da Silva. Lavre-se termo de curatela 

provisória. Após a audiência supra designada, aguarde-se pelo prazo de 

15 (quinze) dias eventual impugnação do pedido (art. 752, do CPC). A 

perícia médica será designada caso se revele necessária. Dê ciência ao 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Observe-se a prerrogativa 

prevista no artigo 212, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009054-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS AMORIM DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ADMILSON BATISTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009054-57.2018.8.11.0002. VISTOS etc. VALÉRIA 

DIAS AMORIM DO NASCIMENTO E ADMILSON BATISTA DO NASCIMENTO, 

qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, pretendendo a 

decretação do divórcio (Num. 15738022 a 15738038). O cônjuge virago 

pretende voltar a usar o nome de solteira. Não há bens a partilhar. 

Pugnaram pelo decreto de divórcio. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Ao tratar do divórcio direto, dispôs a Constituição Federal, em seu artigo 

226, § 6º: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. (...) § 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº.66, de 2010.) Em virtude da 

atual redação do artigo constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo 

menos um dos cônjuges para que se dê o divórcio, não havendo que se 

falar em prévia separação de fato. O pedido foi realizado por ambos os 

cônjuges. Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo 

anuência dos envolvidos, de rigor a homologação do acordo com o 

decreto de divórcio. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, com fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, 

por sentença, o acordo formulado entre os requerentes nos termos do 

relatório supra e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

decretar o divórcio do casal, com a consequente dissolução do vínculo 

matrimonial. P. R. I. Isentos de custas processuais, eis de defiro a AJG. 

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação no 

cartório competente (art. 10, I, do CC), anotando-se que a autora voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja VALÉRIA DIAS AMORIM (num. 

15738038) e que não há bens a partilhar. Em seguida, arquive-se com 

baixa na distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009658-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. P. (REQUERENTE)

L. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. P. F. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009658-18.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o 

pedido de AJG. As provas constantes dos autos não autorizam, em meu 

sentir, a antecipação dos efeitos da tutela, motivo pelo qual indefiro o 

pedido. Observo que nada há nos autos que identifique a ré em umas 

situações previstas no art. 4º e incisos do CC/2002. Para interrogatório da 

interditanda, designo a 21 de Fevereiro de 2019, às 14 horas e 20 minutos. 

Cite-se a interditanda, fazendo constar do mandado a possibilidade de 

impugnação do pedido, no prazo de quinze dias, a contar do interrogatório 

(art. 756, do CPC). Após a audiência supra designada, aguarde-se pelo 

prazo de 15 (quinze) dias eventual impugnação do pedido (art. 752, do 

CPC). A perícia médica será designada caso se revele necessária. Dê 

ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Observe-se a 

prerrogativa prevista no artigo 212, do CPC. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007652-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

O. H. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES TAVARES RIBEIRO OAB - MT7401 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. C. M. D. S. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1007652-72.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas. - À(o) Advogado(a) da Parte Autora para manifestar/impugnar no 

prazo legal. Várzea Grande/MT, 31 de outubro de 2018. Edith Garcia 

Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007006-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. G. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. G. M. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007006-28.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o 

pedido de AJG. Para interrogatório da interditanda, designo a data de 14 

de Fevereiro de 2018, às 15 horas. Cite-se a interditanda, fazendo constar 

do mandado a possibilidade de impugnação do pedido, no prazo de quinze 

dias, a contar do interrogatório (art. 756, do CPC). Considerando os fatos 

alegados, bem ainda o laudo médico pericial (id. 14635572-p. 01/03) 

constante dos autos, antecipo parcialmente os efeitos da tutela pretendida 

no pedido inicial, para o fim de nomear desde logo a curatela provisória da 

aludida interditanda, ao requerente Sr. Cristovão Augusto Gualberto 

Maciel. Lavre-se termo de curatela provisória. Sem prejuízo da audiência 

supra designada, aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias eventual 

impugnação do pedido (art. 752, do CPC). Consigno que, em princípio, não 

há necessidade da pericia médica em fase o contido ao laudo médico 

pericial (id. 14635572-p. 01/03). Dê ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 

212, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004485-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NUNES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT10353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO NUNES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo: 1004485-27.2017.8.11.0041. VISTOS etc. Defiro o pedido de 

AJG. Para interrogatório do interditando, designo a data de 12 de Fevereiro 

de 2019, às 15 horas e 45 minutos. Cite-se o interditando, fazendo constar 

do mandado a possibilidade de impugnação do pedido, no prazo de quinze 

dias, a contar do interrogatório (art. 756, do CPC). O documento médico 

constante dos autos não evidencia que o requerido não consegue reger 

sua pessoa e seus bens e que necessite de auxílio de terceiros (Id. 

4884926). Ademais, não há informação acerca de seu discernimento, 

motivo pelo qual indefiro, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. Após a audiência supra designada, aguarde-se pelo prazo de 15 

(quinze) dias eventual impugnação do pedido (NCPC, 752). Decorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 753 do Código de 

Processo Civil, determino a realização de exame médico na interditanda, 

ao que determino, desde já, que deverá ser feita por médico (a) que 

atenda pelo SUS, apto a realizar a perícia. Oficie-se ao IML – Instituto 

Médico Legal solicitando dia e hora para a realização de perícia. Após, 

intime-se o interditando. O (a) perito (a) nomeado (a) deverá responder, de 

forma objetiva e conclusiva, os seguintes quesitos: 1 – O interditando 

possui alguma anomalia psíquica e/ou doença física? 2 – O interditando é 

capaz de reger a sua pessoa e administrar seus bens? 3 – Caso o 

interditando possua alguma espécie de anomalia física, qual a gravidade 

da moléstia e qual o grau de influência na prática dos atos da vida civil? 4 

– O interditando poderá exercer os atos da vida civil por si só ou com 

auxílio de terceiros? 5 – A incapacidade é total ou parcial, se apurada, é 

provisória ou definitiva? 6 – Existe cura para a doença do interditando? 7 - 

O requerido, por causa transitória ou permanente, pode ou não exprimir 

sua vontade? (art. 4º, inciso III, do Código Civil). Em seguida, venham-me 

os autos conclusos para prolação de sentença ou designação de eventual 

audiência de instrução e julgamento. Dê ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 

212, §§ 1º e 2°, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 276716 Nr: 20204-96.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDB, LIZE DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISBERTO CRISÓSTEMO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN JACKSON COSTA - 

OAB:4871/MT, UNIVAG- SERVIÇO DE ASSISTENCIA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte exequente para que no prazo de 

10 (dez) dias apresente planilha de calculo atualziada

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009747-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. L. S. (AUTOR(A))

R. D. L. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT0012158A-O 

(ADVOGADO(A))

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT0007287A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. L. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1009747-41.2018.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Cumprindo ordem 

judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de Dezembro de 2018, às 16h30. 

Várzea Grande/MT, 7 de novembro de 2018. Assinado Digitalmente 

FÁTIMA MARIA WANDERLEY SALES Técnica Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea 

Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009747-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. L. S. (AUTOR(A))

R. D. L. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT0012158A-O 

(ADVOGADO(A))

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT0007287A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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E. D. L. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1009747-41.2018.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Cumprindo ordem 

judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de Dezembro de 2018, às 16h30. 

Várzea Grande/MT, 7 de novembro de 2018. Assinado Digitalmente 

FÁTIMA MARIA WANDERLEY SALES Técnica Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea 

Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009747-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. L. S. (AUTOR(A))

R. D. L. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT0012158A-O 

(ADVOGADO(A))

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT0007287A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. L. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1009747-41.2018.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Cumprindo ordem 

judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de Dezembro de 2018, às 16h30. 

Várzea Grande/MT, 7 de novembro de 2018. Assinado Digitalmente 

FÁTIMA MARIA WANDERLEY SALES Técnica Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea 

Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004667-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. P. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. K. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1004667-96.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 19/10/2018 (Id16049811), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 19/12/2018, às 14:00horas. Várzea Grande/MT, 07 de outubro de 

2018. Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009905-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA EMILIA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009905-96.2018.8.11.0002. REQUERENTE: HELENA EMILIA COSTA DA 

SILVA REQUERIDO: BENEDITO FERREIRA DA SILVA Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Abertura de Inventário dos bens deixados pelo extinto 

BENEDITO FERREIRA DA SILVA, proposta por HELENA EMÍLIA COSTA DA 

SILVA. Com a inicial vieram alguns documentos. É o necessário. Decido. 

Defiro a gratuidade de Justiça postulada, o que faço com escoro no art. 98 

do CPC/2015, a qual poderá ser revogada a qualquer tempo, desde que 

demonstrado a capacidade financeira da requerente em arcar com as 

custa e despesas processuais. Nomeio inventariante HELENA EMÍLIA 

COSTA DA SILVA, independente de assinatura de termo de compromisso, 

que deverá apresentar nos 20 (vinte) dias subsequentes a intimação 

desta decisão, as primeiras declarações (art. 617, parágrafo único do 

CPC/2015). As primeiras declarações deverão vier instruídas com os 

seguintes documentos: a) Certidão de inexistência de testamento deixado 

pelo autor da herança, conforme determina o Provimento n. 56/2016 do 

CNJ; b) O plano de partilha, atribuindo o respectivo quinhão de cada 

herdeiros, relacionando tanto os bens como as dívidas deixadas pelo 

espólio, atribuindo os valores atualizados destes e anexando a esta cópia 

autenticada e atualizada das matrícula dos imóveis e documentos 

comprobatórios dos bens arrolados que forem objeto da partilha; c) Após, 

citem-se os interessados e a Fazenda Pública (CPC, art. 626), para ciência 

das primeiras declarações e, em seguida, notifique-se o representante do 

Mistério Público (art. 178, II, do CPC/2015), para querendo se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias; d) Concluídas as citações e intimações, 

abra-se vista dos autos às partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

para dizerem sobre as primeiras declarações, avaliações e partilha dos 

bens; e) Decorrido o termo, havendo impugnação, venha-me concluso 

para nomeação de avaliador judicial e designação de audiência se 

necessário (CPC, art. 664, §§ 1º e 2º); f) Do contrário, sem manifestação 

ou impugnação, intime-se a inventariante para juntar aos autos no prazo 

de 30 (trinta) dias, os seguintes documentos: f.1) A Guia de informação e 

apuração do ITCMD, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o 

respectivo cálculo do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção; 

f.2) As certidões negativas atualizadas de inexistência de débitos junto as 

Fazenda Públicas (Municipal, Estadual e Federal). Decorrido o prazo para 

a juntada, renove-se vista ao ilustre representante do Ministério Público. 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às ultimas declarações (CPC - art. 628) 

digam, em 15 (dez) dias (CPC - art. 637). Intimem-se. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005168-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. O. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO(A))

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. M. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1005168-50.2018.8.11.0002 

Certidão de Designação de Audiência (conciliação) Cumprindo ordem 

judicial, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo 

audiência de conciliação para o dia 19 de dezembro de 2018, às 

16:30horas. Várzea Grande/MT, 7 de novembro de 2018. Assinado 

Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria Sede do 

juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, 

Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 

– e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002975-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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VICTOR DE ARRUDA AQUINO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 Conforme 

agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 15 e dezembro de 2018, ás 9:30 horas, por hora de 

chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - medico perito, na 

Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º andar, sala 908, 

centro, Cuiabá - telefone 996011639.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002975-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DE ARRUDA AQUINO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 15 e dezembro de 2018, ás 9:30 horas, por hora de 

chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - medico perito, na 

Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º andar, sala 908, 

centro, Cuiabá - telefone 996011639.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001097-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSMA VANUSA DE SOUSA QUERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 15 e dezembro de 2018, ás 9:30 horas, por hora de 

chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - medico perito, na 

Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º andar, sala 908, 

centro, Cuiabá - telefone 996011639.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001097-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSMA VANUSA DE SOUSA QUERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 15 e dezembro de 2018, ás 9:30 horas, por hora de 

chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - medico perito, na 

Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º andar, sala 908, 

centro, Cuiabá - telefone 996011639.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006000-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OZILENE DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 15 e dezembro de 2018, ás 9:30 horas, por hora de 

chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - medico perito, na 

Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º andar, sala 908, 

centro, Cuiabá - telefone 996011639.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006000-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OZILENE DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 15 e dezembro de 2018, ás 9:30 horas, por hora de 

chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - medico perito, na 

Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º andar, sala 908, 

centro, Cuiabá - telefone 996011639.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003618-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAMEDES RIBEIRO FILHO (REQUERENTE)

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA JOSE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT13548/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE FRANCISCA MARANHAO DE QUEIROZ ALMEIDA OAB - MT4166/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCILENE MARIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003618-20.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARIA JOSE RIBEIRO, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA, 

MAMEDES RIBEIRO FILHO REQUERIDO: DULCILENE MARIA RIBEIRO DA 

SILVA Vistos... Em virtude da requerida não ter sido citada, prejudicada a 

audiência de justificação prévia. Redesigno então a audiência para a data 

de 26 de Novembro de 2018 ás 16:00 Horas. Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006005-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUTINEIA LEMES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))
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Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 15 e dezembro de 2018, ás 9:30 horas, por hora de 

chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - medico perito, na 

Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º andar, sala 908, 

centro, Cuiabá - telefone 996011639.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006005-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUTINEIA LEMES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 15 e dezembro de 2018, ás 9:30 horas, por hora de 

chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - medico perito, na 

Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º andar, sala 908, 

centro, Cuiabá - telefone 996011639.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006922-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AURINETE AUXILIADORA DA GUIA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498/O-O (ADVOGADO(A))

 

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 foi anexada no prazo legal, impulsiono para parte autora 

Impugnar a Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007284-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 foi anexada no prazo legal, impulsiono para parte autora 

Impugnar a Contestação.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009986-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA DAIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009986-45.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: CASSIA DAIANA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... À vista da ausência 

de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

13/02/2019, às 17:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009738-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESINO JACINTO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELE DA SILVA PINHO (RÉU)

GERALDO DOS SANTOS MATOZO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009738-79.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): RESINO JACINTO DE PAULA RÉU: GERALDO DOS SANTOS 

MATOZO, MARIELE DA SILVA PINHO Vistos... À vista da ausência de 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

13/02/2019, às 17h30min horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 
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CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Dê-se ciência ao Ministério Público para eventual apuração, 

crime/ato infracional. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002971-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITE FERREIRA DA SILVA (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 foi anexada no prazo legal, impulsiono para parte autora 

Impugnar a Contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 29765 Nr: 816-04.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATARINA BARROS DE AGUIAR 

ARAUJO - OAB:20.526, Marcel Luersen - OAB:14419, SEBASTIÃO 

AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - OAB:MT 10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR A RESPEITO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 441062 Nr: 7332-73.2016.811.0002

 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: MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POSO MIRAQNDA - 

OAB:oab/mt 12.333

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos).Para fins de liquidação da sentença, o 

valor deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária 

pelo INPC desde o evento danoso.Pelo princípio da sucumbência e por 

entender que a autora decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais, bem como, verbas advocatícias, que 

arbitro em R$ 1.200,00 (mil e duzentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º 

do novo Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não 

havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA 

GRANDE-MT, 31 DE OUTUBRO DE 2018ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 78062 Nr: 811-98.2005.811.0002

 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: Polaco Santi Mecanica Guincho Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO SANTA ELINA IND. E COMÉRCIO 

LTDA, TAVEIRA & CIA. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, MANOEL GERMANO DE CAMPOS NETO - 

OAB:17.002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PATAH - OAB:90796, 

PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:OAB/MT 3150

 Processo nº 811-98/2005. (Cód. 78062)

Vistos...

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados Geraldo Carlos de Oliveira, 

argumentando que na r. sentença houve omissão, vez ter sido extinto o 

cumprimento de sentença sem a liberação de seus honorários 

advocatícios fixados na sentença.

Dos embargos falou o credor às fls. 791/793.

Analisando os autos, verifico que as argumentações do embargante 

merecem prosperar, vez que, havendo divergência quanto aos valores 

pertencentes aos patronos outrora constituídos, é temerário a princípio, o 

levantamento total em prol do atual advogado.

Portanto, hei por bem em acolher os Embargos Declaratórios para, 

reconhecer a omissão/obscuridade, alterando a parte final da r. sentença, 

que passará a ter a seguinte redação:

 “Relativamente ao valor outrora não localizado/vinculado ao feito, 

considerando a existência de erro na indicação de conta, o que foi 

constatado e informado pela credora após diligências (fls. 767), defiro o 

pedido de levantamento da importância indicada às fls. 792, ou seja, R$ 

58.779,40 (cinquenta e oito mil setecentos e setenta e nove reais e 

quarenta centavos) e acréscimos, e o valor de R$ 147.910,80 (cento e 

quarenta e sete mil novecentos e dez reais e oitenta centavos) mais 

acréscimos, referente a multa de 10% pelo pagamento fora do prazo, 

conforme requerido. Expeça-se o necessário, com as cautelas de praxe.

Feito isso, conclusos para análise dos pedidos quanto aos honorários 

sucumbenciais”.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 05 de novembro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 373094 Nr: 21626-04.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA NOVA AGROINDUSTRIAL LTDA, THALLES 

DANTAS RAMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINALDO JOSE DA ROSA - 

OAB:13036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso

Comarca de Várzea Grande

1ª Vara Cível

Processo nº 21626-04/2014. (Cód. 373094)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por TERRA NOVA AGROINDUSTRIA em desfavor de CLARO 

S.A.

Informa o devedor às fls.162/164 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 165 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 165, 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.
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PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 31 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 429454 Nr: 499-39.2016.811.0002

 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: EUFER FERNANDO AMORIM DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 Processo nº 499-39/2016 (Cód. 429454)

Vistos...

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO” 

proposta por EUFER FERNANADO AMORIM DA COSTA em desfavor de 

TIM CELULAR S/A

Informa o devedor às fls. 53/54 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls.55/57 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 55/57, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 31 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 518536 Nr: 23650-97.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSFANTI TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME ALVES DO AMARAL, MAURO AMORIM 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, EDNEY LUIZ HERBELE - OAB:15191, 

EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13.699/MT, JOÃO PAULO 

AVANSINI CARNELOS - OAB:10924, JORGE AUGUSTO BUZETTI 

SILVESTRE - OAB:13977/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 23650-97/2017. (Cód. 518536)

Vistos...

Tendo em vista a informação prestada nos autos de que foi realizado 

acordo extrajudicial entre as partes, eis que não há qualquer providência a 

ser adotada por este Juízo, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 31 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 318493 Nr: 14878-87.2013.811.0002

 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: JOACI CORRÊA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO - OAB:8690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 14878-87/2013 (Cód. 318493)

Vistos...

Trata-se de “AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS” proposta por JOACI 

CORRÊA DE MELLO em desfavor de BANCO BRADESCO.

A requerida informa o deposito correspondente aos honorários 

advocatícios conforme fls. 108.

O requerente manifesta a sua concordância as fls. 112, requerendo a 

expedição de alvará.

Dessa forma dou como cumprida a obrigação e dando-se o credor como 

satisfeito, acolho o pedido.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 112, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 31 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393557 Nr: 7529-62.2015.811.0002

 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: BENTO CRISTIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 Processo nº 7529-62/2015 (Cód. 410055)

Vistos...

Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT” proposta por 

BENTO CRISTIANO DA SILVA em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

Homologo o acordo entabulado entre as partes conforme noticiado as fls. 

102.

Com a realização de depósito para cumprimento do referido acordo, e, 

manifestando-se o credor às fls. 104 favorável ao valor depositado 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma dou como cumprida a obrigação e dando-se o credor como 

satisfeito, acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos 

termos do art. 924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 104, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 31 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 410055 Nr: 16662-31.2015.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: LUCIO DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 16662-31/2015 (Cód. 410055)

Vistos...

Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT” proposta por 

LUCIO DA SILVA BARBOSA em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

Informa o devedor às fls. 132/135 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 136 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 136, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 31 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 442951 Nr: 8322-64.2016.811.0002

 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: LUIZ FERNANDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA - OAB:MT 8.184-A, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 8322-64/2016 (Cód. 442951)

Vistos...

Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT” 

proposta por LUIZ FERNANDO RODRIGUES em desfavor de ITAÚ 

SEGUROS S.A

Informa o devedor às fls. 116/119 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 121 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 121, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 31 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 386069 Nr: 2676-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NOVAIS PEREIRA, RIZABETE NOVAIS 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso

Comarca de Várzea Grande

1ª Vara Cível

Processo nº 2676-10/2015. (Cód. 386069)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

proposta por LUIS GUILHERME NOVAIS PEREIRA em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.

Informa o devedor às fls. 126/127 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 128 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 128, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 31 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 389477 Nr: 5019-76.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETE ROSENIL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:

 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso

Comarca de Várzea Grande

1ª Vara Cível

Processo nº 5019-76/2015. (Cód. 389477)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE OORDINARIA DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT proposta por MARIELE ROSENIL DE ARRUDA em 

desfavor SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT 

S.A.

Informa o devedor às fls. 116/119 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 122 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 122, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 31 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 326420 Nr: 22776-54.2013.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO MARCIEL DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A

 Processo nº 22776-54/2013 (Cód. 326420)

Vistos...

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO” 

proposta por DIEGO MARCIEL DE ANDRADE em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S/A

Informa o devedor às fls. 67/69 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls.72/74 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 72/74, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 31 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 255102 Nr: 13273-14.2010.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERTON MOACYR ROCHA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comarca de Várzea Grande

1ª Vara Cível

Processo nº 721/2010. (Cód. 255102)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO MONITORIA proposta por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT em desfavor HEVERTON MOACYR ROCHA 

MAGALHÃES

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário bem como o 

desbloqueio do veículo descritos nos autos as fls. 180/188

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 31 de OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002417-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDGAR GEHLEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002417-61.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE EDGAR GEHLEN RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 

S.A. Vistos... Examinando minunciosamente os autos, verifico que foi 

oportunizado prazo para que as partes indicassem as provas que 

pretendessem produzir, manifestando a requerente pelo julgamento 

antecipado, e a requerida pela prova pericial, a fim de diagnosticar o 

quadro clínico do autor, bem como o grau de sua invalidez. Observo 

também, que à Id. nº 15377149, foi lançada decisão saneando o processo 

e remetendo-o para a instrução, no entanto, este andamento não diz 

respeito a este processo, tratando-se de lançamento equivocado. Dessa 

forma, por verificar a existência de erro material, chamo o feito à ordem 

para tornar sem efeito todos os atos praticados após a Id. nº 14105125. 

No impulso, 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 as causas e efeitos do problema de saúde 

apresentado pelo autor. Já intimadas as partes as partes para indicarem 

provas, a requerente manifestou-se pelo julgamento antecipado, e a 

requerida manifestou interesse na produção de prova pericial (Id. nº 

13306823 - Pág. 1). Em havendo interesse na produção de prova pericial, 

Para realização da perícia nomeio o Médico Neurologista Hélio Borba 

Moratelli, com endereço na Rua Bela Vista, 347, Poção, cidade de 

Cuiabá-MT, telefone 65 99982-4306, endereço de e-mail: 

braindoctor@hotmail.com. Assim, intimem-se as partes, para querendo, em 

cinco dias, formularem quesitos e indicar assistente técnico em 

conformidade com o art. 465, do CPC. Decorrido o prazo supra, intime-se o 

perito para tomar ciência de sua nomeação dizendo se aceita o encargo, 

bem como, apresentar proposta de honorários, os quais deverão ser 

arcados pela parte requerida. À vista da resposta do perito, intime-se 

requerida para em dez dias comprovar o pagamento dos honorários 

periciais. Comprovado o depósito da verba honorária, intime-se o perito 

judicial para que retire os autos para realização da perícia, sendo o prazo 

máximo de trinta dias para a entrega do Laudo Pericial em cartório. Fica 

desde já autorizado o levantamento de 50% dos honorários, no início dos 

trabalhos periciais. Juntando o laudo digam as partes em cinco dias e 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000961-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER ACIOLI DELMINIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000961-08.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): WENDER ACIOLI DELMINIO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, 

arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO A ré 

alega ausência de pressuposto válido para a constituição do processo por 

falta de juntada de comprovante de endereço da parte autora. No entanto, 

nos termos do art. 319 do CPC, a simples indicação de domicílio ou 

residência, pelo autor, atende as exigências legais, não tendo que se falar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 445 de 509



em extinção do processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. No mais, 

não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, 

estando as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. DESSA FORMA, considerando a necessidade da prova pericial 

para aquilatar o grau da lesão, nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, com endereço profissional Rua pelotas, quadra 05 n 07 CPA I 

(fundos do terminal) telefone 36417100, celular 81170025, e-mail 

reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. Concedo o prazo 

de cinco dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, 

assistente técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 

(mil setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça 

Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do 

que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 

426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem 

respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez 

permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor 

está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime o Sr. 

Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado o levantamento dos honorários periciais em 

favor do Sr. Perito. Após, às partes para manifestação no prazo comum 

de 05 (cinco) dias e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004365-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GARDENIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004365-38.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARIA GARDENIA DA SILVA REQUERIDO: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos... Trata-se Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, arguiu a ré 

matéria preliminar e prejudicial. DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No 

tocante à substituição da seguradora ré pela Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal alteração subjetiva, que 

venho aplicando nos casos da mesma natureza, tem por fim aplicar o 

previsto em normatização da Fenaseg, bem como, facilitar a análise e 

pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que não gera qualquer 

prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. Diante disso, 

DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o cartório promova as 

devidas alterações no polo passivo, retificando-se a capa dos autos e os 

dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por 

entender que a tese apresentada fere o direito de petição e acesso à 

justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia 

necessidade de requerimento na via administrativa. DA AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO A ré 

alega ausência de pressuposto válido para a constituição do processo por 

falta de juntada de comprovante de endereço da parte autora. No entanto, 

nos termos do art. 319 do CPC, a simples indicação de domicílio ou 

residência, pelo autor, atende as exigências legais, não tendo que se falar 

em extinção do processo, motivo pelo qual rejeito a preliminar. DA 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS LEGÍVEIS. Tenho que a preliminar merece 

ser rejeitada de plano, visto que a parte autora juntou aos autos cópias 

legível de seus documentos à Id. nº 3652312 - Pág. 1, não havendo então 

que se falar em ausência de documentos para regularização do sinistro. 

No mais, não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação 

prévia, estando as partes devidamente representadas e encontrando 

interesse processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, 

remetendo-o à instrução. DESSA FORMA, considerando a necessidade da 

prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio como perito o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, com endereço profissional Rua pelotas, quadra 05 

n 07 CPA I (fundos do terminal) telefone 36417100, celular 81170025, 

e-mail reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. Concedo o 

prazo de cinco dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, 

assistente técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 

(mil setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça 

Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do 

que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 

426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem 

respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez 

permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor 

está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime o Sr. 

Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado o levantamento dos honorários periciais em 

favor do Sr. Perito. Após, às partes para manifestação no prazo comum 

de 05 (cinco) dias e conclusos para sentença. Ao lançar a decisão no 

Sistema PJE, verifiquei que o advogado da parte requerida não está 

cadastrado no sistema. Assim, informo desde já, que a habilitação do 

advogado junto ao PJE deve ser feita por ele próprio, mediante as 

ferramentas disponibilizadas no sistema (art. 21, da Resolução n.° 

03/2018[1], de 12.04.2018, do TP/TJMT). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] Art. 21. Além do 

credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à 

habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através 

da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005506-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KYTINES DE ALMEIDA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT21647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005506-58.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): KYTINES DE ALMEIDA LOPES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, 

arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO 

IML. O laudo do IML não se denota o único instrumento capaz de aferir a 

invalidez permanente da vítima, que pode ser comprovada mediante outros 

documentos firmados por profissionais da saúde ou mediante realização 

de perícia médica. Portanto, rejeito a preliminar arguida. CARÊNCIA DE 

AÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM VALIDADE – NÃO 

AVERIGUAÇÃO DOS FATOS A preliminar de carência de ação, por se 

tardio o Boletim de Ocorrência, não merece prosperar em razão da 

impropriedade de seus fundamentos. Para formular pedido de indenização, 

no caso de seguro DPVAT, é necessário apenas que o interessado prove 

a existência do dano e a ocorrência do acidente, demonstrando o nexo 

causal entre ambos, isso nos exatos termos da Lei n. 6.194/74. O boletim 

de ocorrência, por ser documento produzido unilateralmente, não tem 

presunção absoluta de veracidade, mas sim relativa, juris tantum, cedendo 

lugar quando infirmado por outros elementos constantes dos autos. Da 

mesma forma, provado o acidente e a morte dele decorrente de outros 

meios, prescindível é a juntada de BO. Portanto, rejeito a preliminar 

arguida. No mais, não havendo matéria de ordem pública que mereça 

apreciação prévia, estando as partes devidamente representadas e 

encontrando interesse processual latente, DOU O FEITO COMO 
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SANEADO, remetendo-o à instrução. DESSA FORMA, considerando a 

necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio como 

perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, com endereço profissional Rua pelotas, 

quadra 05 n 07 CPA I (fundos do terminal) telefone 36417100, celular 

81170025, e-mail reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. 

Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente quesitos e, 

caso queira, assistente técnico. Desde já arbitro os honorários periciais 

em R$ 1.700,00 (mil setecentos reais), verificando que o processo 

pertence à Justiça Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela 

prova. Além do que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na 

forma do art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a 

serem respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de 

invalidez permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) 

O autor está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) 

O autor possui todos os movimentos normais e originais dos membros 

afetados? Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos 

membros afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime 

o Sr. Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado o levantamento dos honorários periciais em 

favor do Sr. Perito. Após, às partes para manifestação no prazo comum 

de 05 (cinco) dias e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005892-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA VIEIRA DA SILVA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005892-88.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLEIA VIEIRA DA SILVA RONDON RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, arguiu a ré 

matéria preliminar e prejudicial. DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No 

tocante à substituição da seguradora ré pela Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal alteração subjetiva, que 

venho aplicando nos casos da mesma natureza, tem por fim aplicar o 

previsto em normatização da Fenaseg, bem como, facilitar a análise e 

pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que não gera qualquer 

prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. Diante disso, 

DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o cartório promova as 

devidas alterações no polo passivo, retificando-se a capa dos autos e os 

dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por 

entender que a tese apresentada fere o direito de petição e acesso à 

justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia 

necessidade de requerimento na via administrativa. No mais, não havendo 

matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as 

partes devidamente representadas e encontrando interesse processual 

latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. DESSA 

FORMA, considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o 

grau da lesão, nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, com 

endereço profissional Rua pelotas, quadra 05 n 07 CPA I (fundos do 

terminal)  te lefone 36417100,  ce lu lar  81170025,  e-mai l 

reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. Concedo o prazo 

de cinco dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, 

assistente técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 

(mil setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça 

Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do 

que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 

426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem 

respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez 

permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor 

está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime o Sr. 

Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado o levantamento dos honorários periciais em 

favor do Sr. Perito. Após, às partes para manifestação no prazo comum 

de 05 (cinco) dias e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009000-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIPIA LEMES RAMOS XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009000-28.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): LIPIA LEMES RAMOS XAVIER RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, 

arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial. Postergo a análise das 

preliminares por se confundirem com o mérito. No mais, não havendo 

matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as 

partes devidamente representadas e encontrando interesse processual 

latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. DESSA 

FORMA, considerando a necessidade da prova pericial para aquilatar o 

grau da lesão, nomeio como perito o Dr. Reinaldo Prestes Neto, com 

endereço profissional Rua pelotas, quadra 05 n 07 CPA I (fundos do 

terminal)  te lefone 36417100,  ce lu lar  81170025,  e-mai l 

reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. Concedo o prazo 

de cinco dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, 

assistente técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 

(mil setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça 

Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do 

que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 

426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem 

respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez 

permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor 

está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime o Sr. 

Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado o levantamento dos honorários periciais em 

favor do Sr. Perito. Após, às partes para manifestação no prazo comum 

de 05 (cinco) dias e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001241-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR TROVA DE OLIVEIRA OAB - PR34294 (ADVOGADO(A))

GIOVANNI JOSE AMORIM OAB - RS25200 (ADVOGADO(A))

AMANDA CONTI BACCHMI OAB - PR79631 (ADVOGADO(A))

GABRIEL GINO ALMEIDA OAB - PR35438 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GILSON MARTINS DE CARVALHO (LITISCONSORTES)

IRINEU GARAVELO (LITISCONSORTES)

MARIA APARECIDA DA SILVA TOLEDO (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001241-76.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS REQUERIDO: 

FORUM DA COMARCA DE VARZEA GRANDE Vistos... Tendo em vista a 

desistência da oitiva de testemunha pela parte nesta Comarca, o que 

impossibilita o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias neste Juízo. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008046-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MARQUES MOITINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE MIRANDA FERREIRA (REQUERIDO)

ANA PAULA DE MIRANDA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008046-45.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MILTON MARQUES MOITINHO REQUERIDO: ANA PAULA DE 

MIRANDA FERREIRA, CARLOS HENRIQUE DE MIRANDA FERREIRA 

Vistos... Tendo em vista que a presente deprecata aguarda 

manifestação/providência da parte/Juízo interessada(o) há mais de 30 

(trinta) dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso 

(CNGC/MT), procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 12 de setembro de 2018. Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005426-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005426-60.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A REQUERIDO: CS COMERCIO 

DE COMBUSTIVEIS LTDA Vistos... Tendo em vista que a presente 

deprecata aguarda manifestação/providência da parte/Juízo 

interessada(o) há mais de 30 (trinta) dias, devolva-se ao Juízo de origem 

com as nossas homenagens, na forma do Capítulo 2, Seção 7, artigo 393 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Várzea Grande, 12 de setembro de 

2018. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002732-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSNIR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSBEN TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS OAB - 

MT18803/O (ADVOGADO(A))

MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO OAB - MS0014475A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL 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 DR. ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1002732-89.2016.8.11.0002 Valor da causa: $39,377.00 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PETIÇÃO (241) 

POLO ATIVO: Nome: OSNIR LOPES Endereço: RUA JUÍNA, (LOT JD 

ELDORADO)Rua 178, quadra 142 lote 09, SANTA ISABEL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-810 POLO PASSIVO: Nome: TRANSBEN 

TRANSPORTES LTDA Endereço: RUA ERVINO NIEBHUR, 301, NOVA 

BRASÍLIA, BRUSQUE - SC - CEP: 88352-550 Nome: GENERALI BRASIL 

SEGUROS S A Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, - DE 128 A 144 - LADO 

PAR, 4 ao 10 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20040-002 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO TRANSBEN 

TRANSPORTE PARA COMPROVAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS, NO PRAZO DE CINCO DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 7 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da 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. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009097-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRONI PAULA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009097-91.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): IRONI PAULA DOS SANTOS RÉU: CIC - CENTRAL DE IMOVEIS 

CUIABA LTDA, GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

Vistos. Retifico em parte da decisão de id. 15860391, para constar que a 

data designada para a realização da audiência de conciliação é 31 de 

Janeiro de 2019, às 14horas. Intimem-se. Várzea Grande, 7 de novembro 

de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 
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Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 377772 Nr: 25149-24.2014.811.0002

 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: ARTHUR MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A

 Intimação ao autor para manifestar sobre a comprovação do cumprimento 

voluntário da parte requerida, no prazo de 10 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002732-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSNIR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSBEN TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS OAB - 

MT18803/O (ADVOGADO(A))

MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO OAB - MS0014475A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002732-89.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: OSNIR LOPES REQUERIDO: TRANSBEN TRANSPORTES 

LTDA, GENERALI BRASIL SEGUROS S A Vistos. Verifica-se em fase 

saneadora que a requerida Generali Brasil Seguros suscitou preliminar, de 

modo que procedo ao saneamento do feito. Da Ilegitimidade Ativa. 

Sustenta a requerida que o autor não possui legitimidade para ingressar 

com a presente demanda, haja vista que o veículo envolvido no acidente é 

de propriedade de Valdecir Job da Silveira, terceiro que não integra a lide. 

Não merece prosperar a referida preliminar. Isso porque, o requerente 

demonstrou ter adquirido o automóvel antes do sinistro, conforme contrato 

de compra e venda acostado aos autos (id. 2905052). E, de acordo com a 

regra inscrita nos arts. 1226 e 1267 do CCB, a propriedade dos bens 

móveis se transfere pela simples tradição. Neste sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. DOCUMENTOS 

OBRIGATÓRIOS. PROPRIEDADE DE BENS MÓVEIS. RECONVENÇÃO. 

PRETENSÃO CONEXA. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS 

CONTRATOS. 1. (...). 2. A propriedade dos bens móveis se transfere pela 

simples tradição. O registro no Departamento de Trânsito, por meio do 

Documento Único de Transferência (DUT), constitui ato posterior à 

transmissão do domínio, relacionado ao controle administrativo exercido 

sobre veículos automotores. 3. É cabível reconvenção no caso de ser a 

pretensão da conexa com a ação principal ou com o fundamento de 

defesa. 4. Tratando-se de negócio jurídico bilateral e oneroso, deve ser 

observado o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt 

servanda), bem como o respeito ao princípio da boa-fé. 5. Apelação 

conhecida e parcialmente provida.” (TJ-DF 20160110253325 DF 

0007109-37.2016.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de 

Julgamento: 02/05/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 09/05/2018. Pág.: 433/439) (destaquei). Desta forma, afasto a 

preliminar arguida. Por outro lado, não há pedidos de nulidades que 

ensejem em provimento de urgência nesta fase, nem mesmo o feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra. Desse modo, 

DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do 

CPC, fixo como ponto controvertidos: a existência de culpa exclusiva ou 

concorrente do condutor do veículo do autor (V1) e/ou do condutor do 

veículo da requerida (V2) por ocasião do acidente de trânsito, a existência 

de danos materiais e morais, e a responsabilidade civil das requeridas em 

indenizar o autor. Defiro, em parte, a produção da prova requerida pelas 

partes, consistente em depoimento pessoal do autor e prova testemunhal. 

Indefiro o pedido de prova pericial requerida pelo autor, tendo em vista ter 

sido solicitada de forma genérica sem esclarecer em que consistiria e o 

que pretende provar. Ademais, a perícia restaria prejudicada, ante o 

decurso de mais de 2 (dois) anos do acidente, sendo já não deve existir 

no local vestígios do acidente, bem como os documentos policiais retratam 

a dinâmica do acidente. Consigno que, que caso queira provar o alegado 

por meio de documentos deverá fazê-lo prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão. Para tanto, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14 horas. Se ainda não 

o fizeram, as partes deverão apresentar o rol de testemunhas com prazo 

de 15 (quinze) dias antecedentes à audiência designada e com 

observância da regra processual (CPC – art. 450), sob pena de 

indeferimento. A intimação das testemunhas arroladas deverá ser 

providenciada pela parte que as arrolou (artigo 455, do CPC) e realizada 

por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (artigo 455, §1º, do CPC). Consigno que, a inércia na 

realização da intimação da testemunha importa na desistência de sua 

inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC. Intime-se, 

pessoalmente, o autor, constando a advertência de que deverá 

comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo presumidos 

confessados os fatos alegados caso não compareça ou comparecendo, 

se recuse a depor (art. 385, § 1º, do CPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 20 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001573-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE KETHILY FERNANDES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001573-43.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: KARINE KETHILY FERNANDES DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de indenização por 

danos morais e pedido liminar inaudita altera pars proposta por KARINE 

KETHILY FERNANDES DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A. Aduz que, ao tentar efetuar compras no crediário no 

comércio local, para sua infelicidade, este lhe foi negado, sob o argumento 

de que seu nome consta incluso nos órgãos de proteção ao crédito. Ao 

retirar certidão perante órgão de crédito, constatou que seus dados foram 

inseridos pela empresa ré. Alega não se lembrar de ter contratado os 

serviços da requerida, desta forma desconhece o débito, de modo que a 

cobrança e a restrição creditícia são totalmente indevidas. Afirma, 

também, que não recebeu qualquer tipo de cobrança a respeito do 

suposto débito, nem foi notificada previamente, quanto à inclusão de seus 

dados nos cadastros restritivos. Assim, requer seja determinada com a 

máxima urgência que a requerida providencie a imediata exclusão dos 

seus dados do cadastros negativo de devedores, sob pena de pagamento 

de multa a ser arbitrada por este juízo. Requereu as benesses da justiça 

gratuita e a inversão do ônus da prova. Determinada a emenda a inicial, a 

autora assim o fez (id. 12783792). Antes de ser citada o requerido juntou 

atos constitutivos e procuração (id. 124775456, 12693592, 12693594). É o 

relato. Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a emenda á inicial pois 

satisfatória. Em que pese a autora não ter pugnado de forma expressa 

pela concessão da tutela de urgência, da análise da exordial, verifica-se 

que é o que almeja, assim procedo com a análise do pedido. Nos termos 

do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Visa a autora a retirada do seu nome 
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dos cadastros de inadimplentes, sob a alegação de que a pretensa dívida 

não foi por ela adquirida e que desconhece a pretensa dívida. Da 

apreciação dos autos verifica-se que os requisitos supramencionados 

restaram evidentes no caso, uma vez que restou devidamente 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

sendo incontestável a existência de prejuízo caso a parte caso tenha que 

aguardar o término da demanda para ter seus dados excluídos dos órgãos 

de proteção ao crédito. Neste diapasão, são funestos os efeitos de ter o 

nome negativado nos cadastros de proteção ao crédito, sendo certo que 

isso impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, 

movimentar contas bancárias ou renová-las. E viver sem crédito no mundo 

atual, ou ter este abalado, é algo quase impossível. Já a probabilidade do 

direito restou evidenciada no documento acostado à exordial, indicando a 

inclusão do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, de 

débito que o requerente afirma não ter contraído. Por outro lado, não há 

risco de irreversibilidade do provimento final, pois diante da sua própria 

natureza jurídica, poderá ser revertida a qualquer momento, desde que 

presentes os requisitos. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos 

requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda com a 

exclusão do nome e dados da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, referente à dívida em discussão, sob pena de multa diária de 

R$100,00 (cem reais) limitada ao valor da causa. Concedo à parte autora 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. 

Outrossim, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, defiro o pedido de inversão 

do ônus da provada, eis que evidenciada a relação consumerista e a 

hipossuficiência do autor em relação à ré, para determinar que a requerida 

apresente, no prazo da defesa, os documentos que deram origem à dívida 

em discussão. Cite-se/ intime-se a ré, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 7 de fevereiro de 2019, às 14h20, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 29 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009915-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009915-43.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS 

LTDA EXECUTADO: MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 

Vistos. Trata-se de Ação Monitória c/c Pedido de Tutela Antecipada de 

Arresto, promovida por COPACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO 

E CEREAIS LTDA. em desfavor de MODAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

LTDA-ME. Aduz que, é credora da quantia originária de R$20.056,10 (vinte 

e mil e cinquenta e seis reais e dez centavos), representados pelos 

canhotos e notas fiscais de recebimento, e a requerida vem frustrando o 

seu pagamento por várias vezes, não restando alternativa a não ser 

promover a respectiva ação. Sustenta que, a requerida atualmente 

encontra-se com muitas dívidas, possuindo diversos protestos e inclusões 

de restrições nos cadastros de inadimplentes (SPC e Serasa). Assim, 

requer a concessão da Tutela Antecipada de Arresto, para que seja 

realizada a busca de numerários na conta da requerida via Bacen/Jud, 

bem como seja realizada: a) a expedição da certidão de crédito da 

presente Ação Monitória; b) a inclusão do nome da requerida no CADIN e 

SERASA, através de expedição de oficio; c) busca de bens através dos 

sistemas que atuam em colaboração com o judiciário, em nome da 

requerida; d) busca de bens em nome da requerida pelos sistemas Infojud, 

para a requisição de cópia da declaração de bens apresentada pela 

requerida a Receita Federal, CBE – Banco Central, Central Nacional de 

Indisponibilidade de Bens –CNIB, Cadastro de Clientes do Sistema 

Financeiro Nacional – CCS. Juntou extrato do Serasa demonstrando a 

existência de débitos em nome da parte executada. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Pois bem. A parte autora almeja a concessão de 

tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC. E, nos 

termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da apreciação dos autos 

verifica-se que os requisitos supramencionados não restaram evidentes 

no caso. Senão vejamos. A requente trouxe aos autos a prova da 

existência de relação jurídica entre as partes, contudo não restou 

caracterizado a ocorrência de uma situação de perigo de dano ao direito 

creditício. Isso porque, não há nos autos qualquer evidência de que a 

requerida tenha domicílio incerto; que esteja dilapidando seu patrimônio, 

alienando ou tentando alienar bens que possui. Nem tampouco que se 

ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente, na tentativa de lesar seus 

credores. Demais disso, o fato de a requerida ter os seus dados incluídos 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si, não evidência sua insolvência 

ou seu interesse em frustrar a execução ou lesar os credores. Neste 

sentido colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. – AÇÃO MONITÓRIA – 

CHEQUE - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS 

PELO ART. 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento do 

pedido de arresto, é necessária prova inequívoca, capaz de convencer o 

julgador, da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ausente prova dilapidação do patrimônio.” 

(MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 15/05/2017) 

Outrossim, não merece prosperar os demais pedidos formulados pela 

autora (“expedição da certidão de crédito da presente Ação Monitória; b) a 

inclusão do nome da requerida no CADIN e SERASA, através de 

expedição de oficio; c) busca de bens através dos sistemas que atuam 

em colaboração com o judiciário, em nome da requerida; d) busca de bens 

em nome da requerida pelos sistemas Infojud, para a requisição de cópia 

da declaração de bens apresentada pela requerida a Receita Federal, CBE 

– Banco Central, Central Nacional de Indisponibilidade de Bens –CNIB, 

Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS”), haja vista 

que constituem medidas restritas à ação de execução, não se aplicando 

ao processo de fase de conhecimento. A esse respeito, o seguinte 

precedente: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

MONITÓRIA - MEDIDA CAUTELAR – ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO 

IMÓVEL – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – FASE 

DE CONHECIMENTO – MEDIDA RESTRITA À EXECUÇÃO - DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO.O art. 828 do CPC é claro ao dispor 

que a averbação da existência da lide na matrícula do imóvel constitui 

medida restrita à ação de execução, a fim de garantir a ciência do terceiro 

de boa-fé e evitar fraudes e atos expropriatórios, sem qualquer 

possibilidade de aplicação ao processo em fase de conhecimento como é 

o caso sub judice.” SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 23/04/2018) 

Ademais, a própria autora pode diligenciar no sentido de saber se a 

requerida possui bens para garantir à dívida. Ante o exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de 

urgência pleiteado pela parte autora. De outro norte, 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 (art. 700, do CPC). Expeça-se 

mandado, com prazo de 15 dias, para pagamento. Conste, ainda que, 

nesse prazo, o réu poderá opor embargos nos próprios autos (art. 702 do 

CPC). Caso não haja cumprimento da obrigação, oferecimento de 

embargos ou, ainda, rejeitados estes, constituir-se-á, de pleno direito, o 

título executivo judicial (art. 702, §8º, CPC). No mais, nos termos do artigo 

701, do CPC, fixo os honorários em 5% do valor da causa, anotando-se, 

no mandado, que caso o réu cumpra com o pagamento integral do débito, 

ficará isento das custas processuais (art. 701, §1º, do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 7 de novembro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 450 de 509



Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005722-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005722-53.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: ANTONIO DE LIMA SOUZA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE 

AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Encaminhados os autos ao Centro 

Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo. Na oportunidade, 

o advogado da parte autora pugnou pela juntada do laudo pericial 

realizado (Id. 4843452). Destarte, passo ao saneamento do feito. A 

requerida suscitou as seguintes preliminares: I – Da ausência de 

Comprovação da entrega da documentação. Argumenta a requerida que, 

para justificar o seu pedido a parte autora junta petição com protocolo de 

recebimento, mas não comprova que juntou os documentos mínimos 

necessários à regulação do sinistro administrativo, conforme previsto no 

art. 5º da Lei n. 6.194/74. Assim, requer a intimação da aparte autora para 

que compareça à Porto Seguro, em posse da documentação para que 

proceda a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o processo 

pelo prazo mínimo de 60 dias. Não merece prosperar a preliminar e/ou 

requerimento formulado pela requerida. Isso porque, o autor comprovou 

ter realizado o requerimento administrativo junto à requerida, conforme 

documento acostado no id. 9010430, de modo que incumbia a requerida 

comprovar que o requerente não juntou os documentos necessários à 

regulação do sinistro, alistando-os. Contudo, a requerida apenas alega 

que não foram juntados os documentos essenciais a regulação do sinistro 

sem sequer relacioná-los, também não comprova ter a intimado o do autor 

para providenciá-los. Ademais, à vista da interposição da presente ação, 

instruída com os documentos necessários à regulação do sinistro, bem 

como considerando que já foi realizada a avaliação médica, a suspensão 

do processo apenas retardaria o feito, o que não se admite. II – Da 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo Sustenta a requerida que 

por força da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse 

realizada pela Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das 

indenizações DPVAT em todo o país. Em que pese os argumentos 

expendidos pela requerida, não merece prosperar referida preliminar, pois 

é pacífico nos tribunais que em se tratando do SEGURO DPVAT, a ação 

pode ser dirigida contra qualquer uma das seguradoras que integram o 

consórcio, nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância com o 

entendimento supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA 

TABELA SUSEP VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – REDUÇÃO DO VALOR 

INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTOR BENEFICIÁRIO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM PATAMAR 

MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, 

ART. 11, §1º) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a alteração do polo passivo 

nas ações de Cobrança por Seguro DPVAT para que lá conste a 

Segurada Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. porque qualquer 

seguradora responde pelo pagamento da indenização, já que a 

responsabilidade decorre do próprio sistema legal de proteção, conforme 

preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, havendo, inclusive, consórcio de 

seguradoras juntamente para gerenciar a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do DPVAT. 2. Conforme precedente do STJ, em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) 

deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade, aplicando-se a 

Tabela Susep vigente à época do sinistro. 3. Sendo a parte vencedora na 

lide beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários 

advocatícios fixados em favor do seu patrono não pode superar o 

patamar de 15% sobre o valor da condenação (Lei nº 1.060/50, art. 11, 

§1º).” (Ap 69711/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014) Assim, todas 

respondem solidariamente, não havendo obrigatoriedade da propositura 

contra a Líder dos Consorcio de Seguros, que apenas administra a 

situação que envolve todas as seguradoras integrantes do consórcio. III - 

Da ausência de requerimento administrativo – Falta de interesse de agir. 

Aduz que, é ônus da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A efetuar o pagamento da indenização securitária, desde que 

apresentados pela parte Requerente todos os documentos que 

comprovem cabalmente, a qualidade de beneficiário do seguro, bem como 

o direito ao percebimento dos valores reclamados. E, no caso sub Judice, 

embora a parte demandante alegue a impossibilidade de receber 

administrativamente o valor correspondente à indenização securitária 

pretendida, na verdade não houve requerimento administrativo buscando a 

indenização. Alega que, a ausência de pedido para pagamento de 

indenização relativa ao seguro DPVAT na via administrativa e o 

ajuizamento direto na esfera judicial, ensejam a extinção do processo sem 

resolução do mérito por ausência de interesse de agir na modalidade 

necessidade, isso porque a seguradora não opôs ao pagamento da 

indenização pleiteada. Não merece prosperar referida preliminar, pois o 

autor comprovou ter protocolado requerimento administrativo perante a 

seguradora, conforme documento acostado no id. n. 9010430. IV - 

Ausência do Laudo do IML Descumprimento do art. 5º, §5º, da Lei nº 

6.194/74. Afirma que, a parte autora não apresentou qualquer documento 

conclusivo no que tange ao direito de receber na íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para a 

apuração da lesão. Não procede referida preliminar haja vista que o laudo 

do IML não é requisito indispensável para a propositura da ação, sendo 

certo que o grau da lesão sofrida pelo requerente poderá ser constatado 

por meio da perícia médica. Ante o exposto, rejeito as preliminares 

arguidas, determinando o prosseguimento do feito. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão. Defiro o requerimento para que seja juntado 

nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz 

Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que 

encaminhe a avaliação médica realizada na parte autora. Após, intimem-se 

as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, devendo 

esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 

Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 7 de novembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009913-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS DE PAULA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009913-73.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MESSIAS DE PAULA BARROS RÉU: DORALICE DE ALMEIDA 

Vistos. Citem-se/intime-se a ré, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

28 de fevereiro de 2019, às 14h20, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 7 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1009887-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009887-75.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ELIETE MARTINS DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se de Ação Incidental de Exibição de 

Documentos proposta por ELIETE MARTINS DA SILVA, em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A. Visa a autora seja o requerido compelido a exibir 

o contrato n. 301337001000078, sob pena de multa. Afirma que, trata-se 

de documento necessário para permitir a defesa do direito da autora em 

Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Pedido De Indenização 

Por Danos Morais, sendo necessária a exibição do suposto contrato de nº 

301337001000078 que gerou o suposto débito de R$554,49 (quinhentos e 

cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), vindo a ser incluído 

o nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Ocorre que, a 

requerente já protocolou Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c 

Pedidos de Indenização por Danos Morais, em relação ao referido débito, a 

qual foi distribuída sob n. 1009885-08.2018.8.11.0002, contudo indicou no 

polo passivo o BANCO BRADESCO CARTÕES S/A Destarte, considerando 

que naquela ação foi deferida a inversão do ônus da prova para 

determinar que o requerido apresente, no prazo da defesa, os 

documentos que deram origem à dívida em discussão, o que também é o 

objeto deste incidente, tem-se que a requerente carece de interesse de 

agir no prosseguimento do presente feito. Assim, em homenagem ao 

disposto no art. 10, do CPC, intime-se a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se sobre a 

possível extinção do feito sem resolução do mérito em razão da ausência 

de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 6 de novembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1009888-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009888-60.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ELIETE MARTINS DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se de Ação Incidental de Exibição de 

Documentos proposta por ELIETE MARTINS DA SILVA, em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A. Visa a autora seja o requerido compelido a exibir 

o contrato n. 301337001000078, sob pena de multa. Afirma que, trata-se 

de documento necessário para permitir a defesa do direito da autora em 

Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Pedido De Indenização 

Por Danos Morais, sendo necessária a exibição do suposto contrato de nº 

301337001000078 que gerou o suposto débito de R$554,49 (quinhentos e 

cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), vindo a ser incluído 

o nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Ocorre que, a 

requerente já protocolou Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c 

Pedidos de Indenização por Danos Morais, em relação ao referido débito, a 

qual foi distribuída sob n. 1009885-08.2018.8.11.0002, contudo indicou no 

polo passivo o BANCO BRADESCO CARTÕES S/A. Destarte, 

considerando que naquela ação foi deferida a inversão do ônus da prova 

para determinar que o requerido apresente, no prazo da defesa, os 

documentos que deram origem à dívida em discussão, o que também é o 

objeto deste incidente, tem-se que a requerente carece de interesse de 

agir no prosseguimento do presente feito. Outrossim, a autora interpôs 

ação de igual teor, distribuída sob n. 1009887-75.2018.8.11.0002, 

configurando a existência de litispendência, nos termos do art. 337, §1º, 

do CPC. Assim, em homenagem ao disposto no art. 10, do CPC, intime-se a 

parte autora, na pessoa do seu procurador, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se sobre a possível extinção do feito sem resolução do 

mérito em razão da ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem como litispendência. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande, 6 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009878-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PRUDENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIDENOR ALMEIDA DE MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

reito. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009878-16.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CLAUDIO PRUDENTE EXECUTADO: GIDENOR ALMEIDA DE 

MENEZES Vistos. Compulsando os autos, verifico que o exequente não 

cumpriu satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja 

vista que não informou o endereço eletrônico das partes, nem sua 

profissão. Ademais, o autor requer os benefícios da justiça gratuita, mas 

ante a ausência de informação quanto à sua profissão não é possível 

constatar a existência dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC). Demais disso, convém ressaltar que 

segundo o disposto na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ressalvados os 

casos em que a parte demonstre a incapacidade momentânea do 

pagamento, a taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial (art. 456 da CGJ). 

Assim, o recolhimento de custas ou o parcelamento ao final somente 

poderá ser deferido casos excepcionais, quando demonstrada a 

incapacidade momentânea do pagamento ou a impossibilidade de realiza-lo 

no momento exigível, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido: 

“Ainda que possível o recolhimento de custas ao final, a parte deve 

comprovar a iliquidez momentânea de arcar com as custas e despesas 

processuais”. (AI 121292/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara 

Cível, Julgado Em 24/02/2015, Publicado No Dje 03/03/2015). 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) – 

PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que o demandante não preenche 

os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência 

judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a 

modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento 

constante no art. 98, §6º do CPC.” (MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no 

DJE 03/05/2018) Desse modo, deverá a parte autora demonstrar sua 

insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, 

por meio de documentos idôneos. Ainda, nota-se que a procuração ad 

judicia e declaração de hipossuficiência juntada aos autos está em nome 

de Pessoa Jurídica, divergindo do exequente indicado na exordial. Ante o 

exposto, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 

321, parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito: 1. Informar endereço eletrônico das partes; 2. 

Informar a profissão do exequente; 3. Comprovar sua situação financeira 

precária, OU, conforme for o caso, promover o recolhimento das custas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 452 de 509



judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC); 

4. Juntar procuração ad judicia e declaração de hipossuficiente em nome 

do exequente e/ou Corrigir o Polo Ativo da ação; 5. Juntar comprovante de 

pagamento das faturas de energia elétrica. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 7 de novembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009883-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PROKOSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009883-38.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: FRANCISCO 

PROKOSKI Vistos. Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial proposta 

por instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco Central. 

Logo, com fulcro na resolução nº 001/2015/TP, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a Vara Especializada em Direito Bancário. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 7 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009895-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINETE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009895-52.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROZINETE DE ALMEIDA RÉU: CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de Procedimento de Jurisdição 

Voluntária, cuja competência é de uma das Varas Especializadas de 

Família e Sucessões, nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo 

que este juízo carece de competência para processar e julgar o presente 

feito. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o 

presente feito. Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

redistribuídos para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões 

da Comarca. Intimem-se. Várzea Grande, 7 de novembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009910-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAQUES LEITE OAB - MT0010986A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISO & LISO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009910-21.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: IRMAOS DOMINGOS LTDA REQUERIDO: LISO & LISO LTDA 

- ME Vistos. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande, 7 de novembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009921-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILTON PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009921-50.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM REQUERIDO: RONILTON 

PEREIRA DA SILVA Vistos. Trata-se de Carta Precatória para cumprimento 

de mandado expedido em ação que figura no polo ativo o Município de 

Nova Mutum - MT. De tal modo, nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, 

que altera a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de 

Cuiabá, Várzea Grande e outras, outorgando competências às demais 

varas para o processamento de Cartas Precatórias, de acordo com a 

matéria de sua competência, este juízo carece de competência para 

processar a presente missiva. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar o presente feito. Determino, por conseguinte, que sejam os 

presentes autos redistribuídos para uma das Varas da Fazenda Pública 

desta Comarca. Intimem-se. Várzea Grande, 7 de novembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009932-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTAE REFLORESTAMENTO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA OAB - SP324308 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UMUARAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009932-79.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: PLANTAE REFLORESTAMENTO LTDA REQUERIDO: 

UMUARAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos. Em 

análise dos autos, verifica-se que apesar do requerente juntar aos autos 

cópia da guia e comprovar o recolhimento de custas, consta a informação 

de que “Não foi encontrada nenhuma guia vinculada ao número único: 

1009932-79.2018.8.11.0002!” Constata-se que, ao informar o número 

único do processo o requerente constou o número do processo de 

origem, em tramite na Comarca de Cravinhos/SP, não o da Carta 

Precatória, fato que gerou a inconsistência no recolhimento das custas. 

Destarte, a fim de regularizar as custas processuais, determino que 

expeça-se ofício ao Funajuris, solicitando a vinculação das custas 

recolhidas (id. 16335967) aos presentes autos. Sem prejuízo, cumpra-se 

conforme deprecado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com as 

nossas homenagens. Às providências. Várzea Grande, 7 de novembro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009977-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONORA ESTANCIA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO CANELLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009977-83.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: SONORA ESTANCIA S/A REQUERIDO: SUPERMERCADO 

CANELLAS LTDA - ME Vistos. Em análise dos autos, verifica-se que não 

foi encaminhada a Carta Precatória, mas apenas os documentos que 

deveria instruí-la. Sendo assim, solicite-se ao Juízo deprecante que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, envie Carta Precatória, sob pena de ser 

devolvida a missiva sem o devido cumprimento. Enviada a Carta 
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Precatória, cumpra-se conforme deprecado. Caso contrário, decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, devolva-se a documentação 

ao juízo de origem constando no ofício o motivo da devolução e o valor 

das custas devidas para o caso de novo encaminhamento (art. 390, da 

CNGC). Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Várzea Grande, 7 de novembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007753-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALVES E PERON LTDA - ME (EXECUTADO)

CLEITON DA SILVA GONCALVES (EXECUTADO)

EDINA LILLIAN PERON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007753-12.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: IRMAOS DOMINGOS LTDA EXECUTADO: GONCALVES E 

PERON LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GONCALVES, EDINA LILLIAN 

PERON Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que após a não 

obtenção de êxito na citação do executado, a exequente peticionou 

requerendo redistribuição da presente ação para a Comarca de 

Cotriguaçu, MT, tendo em vista que o executado possui domicílio naquela 

comarca (id. 14478691). Esclarece que, em razão da cláusula de eleição 

de foro, a ação foi proposta nesta comarca, e que a redistribuição da 

presente ação atende aos Princípios da Celeridade, Economia Processual 

e Facilitação da Defesa. Contudo, não merece prosperar o referido pedido. 

Primeiro, porque embora o autor informe que os requeridos possuem 

domicílio na Comarca de Cotriguaçu/MT, o endereço informado na exordial, 

bem como no contrato firmado entre as partes, refere-se à Comarca de 

Sorriso/MT. Ademais, em razão da existência de cláusula de eleição de 

foro no contrato exequendo, a exequente optou por propor a Execução 

nesta comarca, e nos termos do art. 43, do CPC a competência é 

determinada no momento da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente. Assim sendo, em se tratando-se de competência relativa, 

em razão do território, somente ao réu cabe arguir a incompetência do 

Juízo (CPC art. 64). Neste sentido, leciona Nelson Nery Junior[1]: "(...) 

Somente ao réu é dada a legitimidade para arguir a incompetência relativa 

por meio de exceção. O autor, quando ajuizou a ação, já optou pelo foro, 

não sendo a ele lícito proceder a nenhuma alteração posterior neste 

sentido. (...)." (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

extravagante, 11ª edição, Editora RT, pg. 386.) A esse respeito, o seguinte 

precedente: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE 

COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS AJUIZAMENTO DA DEMANDA NA 

CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO. OPÇÃO DO AUTOR 

DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA A PEDIDO DO AUTOR PARA O FORO DE 

ELEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE COMPETÊNCIA RELATIVA FACULDADE DO 

RÉU. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. 1. Determina-se a 

competência no momento da propositura ação (CPC 87) 2. Se o autor 

optou por ajuizar a ação em foro diverso do eleito em cláusula prevista na 

convenção do condomínio (autor), não pode ele, após a distribuição da 

ação, requerer a declinação da competência para o foro eleito em citada 

convenção. 3. Tratando-se de competência em razão do território, 

somente ao réu cabe arguir a incompetência do Juízo, por tratar-se 

incompetência relativa. 4. Conheceu-se do conflito negativo de 

competência, para declarar competente o Juízo Suscitado da 1ª Vara 

Cível, de Família e de órfãos e Sucessões de São Sebastião.” (TJ-DF - 

CCP: 20150020332202, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 

22/02/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

01/03/2016. Pág.: 206) Logo, tendo em vista que a escolha do foro para 

ajuizamento da demanda constitui faculdade atribuída ao autor antes da 

propositura, ou impugnação do réu, não pode este juízo declinar a 

competência a pedido da exequente. Isto posto, inexistindo pedido da 

parte executada, indefiro o pedido de declínio da competência formulado 

pelo exequente. Sem prejuízo, defiro o requerimento formulado na petição 

de id. 13719243, para determinar a expedição de Carta Precatória para a 

citação dos executados e prática de demais atos expropriatórios 

decorrente da execução. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande, 7 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010000-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS SARA FERREIRA DAMIAN OAB - 990.449.941-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010000-29.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE: 

FRANCIS SARA FERREIRA DAMIAN RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE Vistos. Tratar-se de ação proposta em desfavor do Estado de 

Mato Grosso e do Município de Várzea Grande - MT, de tal modo, falece 

este juízo de competência para processar e julgar a presente lide. Assim, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. 

Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos encaminhados 

ao Cartório Distribuidor, para que sejam redistribuídos para uma das Varas 

da Fazenda Pública desta Comarca. Cumpra-se com URGÊNCIA, tendo em 

vista tratar-se de pedido de UTI. Às providências. Várzea Grande, 7 de 

novembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005353-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA REGINA CAVALCANTE DE MORAES DIAS (RÉU)

PAULO ACACIO SOUZA DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005353-88.2018.8.11.0002 

AUTOR(A): JOSE DIAS DE CARVALHO RÉU: PAULO ACACIO SOUZA 

DIAS, LAURA REGINA CAVALCANTE DE MORAES DIAS Vistos etc. Em 

face da petição de ID. 15990947, em que a parte autora requer a extinção 

do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos (art. 200, parágrafo único, do CPC) e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

honorários, ante a inexistência de contraditório. Custas, pela parte autora 

diante de sua desistência, conforme prevê o artigo 90 do CPC. Tais 

exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que defiro o beneficio da justiça gratuita. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 07 de novembro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009626-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARIA CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA LTDA - EPP (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001880-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GAIVA OAB - MT0006867A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BARCAO DE MIRANDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para, no prazo de 

15(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada. 

Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009959-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELTON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FAVATTO LANZA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009959-62.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

RONIELTON PEREIRA DA SILVA RÉU: MARCELO FAVATTO LANZA 

Vistos, etc. Da análise da exordial, verifico que a parte autora não 

informou o que se pretende obter em sede de tutela de urgência, uma vez 

que não formulou pedido final concreto nesse sentido. Deste modo, 

determino, venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer 

se pretende obter tutela de urgência, atentando-se quanto a necessidade 

de formular pedido final acerca da sua pretensão, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005211-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS REZENDE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANNIELLE NAYARA MAIERON OAB - MT23049/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA (RÉU)

DORIVAL CAMILO MARTELO 89538200144 (RÉU)

DORIVAL CAMILO MARTELO (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

id 16323608, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o 

caso (processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004564-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Em reiteração, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

18/07/2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002695-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

QUINTALL RESTAURANTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT0012006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato intimo a parte requerida para, no prazo de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretende produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009103-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de Id: 16224998.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004128-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar as partes para, no prazo (COMUM) de 

10(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 442637 Nr: 8152-92.2016.811.0002

 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: T. M. DE OLIVEIRA - ME (CAIPIRA MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, 

BANCO ABC BRASIL S/A, BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-A, PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES 
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FERRAZ DE CAMARGO - OAB:180.623/SP, RODRIGO GAZZANA DE 

ALMEIDA - OAB:13295

 Autos Cód. n. 442637

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração propostos por Víqua Indústria de 

Plásticos Ltda. (fls. 287) alegando, em síntese, que houve omissão na 

decisão de 281/281-v, na medida em que deixou de mencionar quanto à 

forma de pagamento da verba honorária pela parte embargada, 

considerando que o polo passivo é composto por três requeridos.

Pois bem, conheço dos embargos em vista da pertinência dos requisitos 

legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022), e 

verifico, desde já, a omissão apontada, pois, de fato, não houve 

pronunciamento sobre a forma como os honorários advocatícios deverão 

ser quitados pela parte embargada.

Assim, à vista de estarem presentes os pressupostos processuais 

exigidos na lei de regência, no tocante a omissão acima apontada, acolho 

os embargos de declaração opostos a fim de acrescentar o seguinte na 

sentença objurgada:

“Considerando que a parte autora decaiu da maior parte de seus pedidos, 

a condeno ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários 

advocatícios, este fixado em R$ 1.000,00 para cada um dos patronos dos 

requeridos, atento à natureza da ação, o tempo de trâmite, o local da 

prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (art. 86, § único, 

c/c art. 85, ambos do CPC”.

No mais, mantenho integralmente a sentença tal como lançada.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 31 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410982 Nr: 17183-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780-BA

 Pois bem, conheço dos embargos em vista da pertinência dos requisitos 

legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022). No 

entanto, não vislumbro qualquer vício no conteúdo da decisão que possa 

configurar omissão, obscuridade ou contradição, sobretudo porque restou 

claro os motivos que levaram este juízo a determinar a liberação dos 

valores depositados nos autos ao causídico Claudison.Outrossim, a 

permanente disputa entre os então advogados da parte autora quanto aos 

valores depositados nos autos, em que cada um deduz suas pretensões e 

alegações não possui correlação direta com a presente lide, cuja 

prestação jurisdicional deste juízo há muito se encerrou (fl. 102), a afastar 

a obrigatoriedade de decidir matéria não afeta a lide principal.A bem da 

verdade, caso qualquer um dos advogados entenda que foi lesionado, 

deverá se valer de medidas judiciais autônomas a presente ação para 

buscar o ressarcimento de eventual prejuízo e não postular 

individualmente em cada processo, dando azo a verdadeira abertura de 

nova instrução processual, diga-se, em processo findo por sentença 

extintiva.De tal forma, tenho que a matéria tratada pela parte embargante 

não é própria de embargos de declaração, mas sim de medida judicial 

autônoma na qual será resguardado a ampla defesa e o exercício do 

contraditório aos conflitantes.Assim, e sem maiores delongas, em meu 

entender a decisão objurgada encontra-se clara e objetiva, motivo pelo 

qual, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil/2015, rejeito os presentes embargos de declaração, mantendo a 

decisão atacada tal como está lançada.Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 31 de outubro de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 427894 Nr: 26213-35.2015.811.0002

 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: MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V B DE SANTANA SUCATAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:71318/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSE LOPES DA 

SILVA BRITO - OAB:11.915-B/MT

 “Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial 

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.186,00 (três mil cento e 

oitenta e seis reais) referente a dois meses de serviços prestados 

(setembro e outubro de 2012), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir do vencimento da primeira mensalidade (30.09.2012), 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.”No mais, mantenho inalterados os demais termos da 

sentença lançada nos autos.Intime-se. Cumpra-se.Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 31 de outubro de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 16062 Nr: 3208-43.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO MARQUES PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/O MT, Renato 

Castrillon Lopez Neto - OAB:20913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela de Souza Correia - 

OAB:10031

 .Assim, à vista de estarem presentes os pressupostos processuais 

exigidos na lei de regência, no tocante a contradição acima apontado, 

acolho os embargos de declaração opostos pelo embargante a fim de 

aplicar a exceção à regra da impenhorabilidade salarial no presente 

caso.Por conseguinte, revejo a decisão de fls. 3764 e, por conseguinte, 

defiro a penhora de 20% da verba salarial do executado, devendo ser 

expedido ofício a sua fonte pagadora informada nos impostos de rendas 

armazenados em Secretaria para que promova mensalmente o depósito 

em juízo do respectivo percentual até a satisfação do débito exequendo 

atualmente no valor de R$ 11.210,96. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 31 de outubro de 2018.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 57789 Nr: 3668-88.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFIDELIS INDUSTRIA COMERCIO E 

TRANSPORTES LTDA, SEDAVINIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA KARINE TRAGE 

BELIZARIO - OAB:MT/ 9106, DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - 

OAB:7.672/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344/MT, FABIO ARTHUR ROCHA CAPILE - OAB:MT/6187, JOSE 

THIMOTEO DE LIMA - OAB:7.199/MT

 Isto posto, em meu entender, na decisão objurgada, não há omissão, 

obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos artigos 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, rejeito os presentes 

embargos de declaração, mantendo a decisão atacada tal como está 

lançada.A despeito dos argumentos apresentados pela executada, 

entendo que os embargos opostos não tiveram o cunho procrastinatório, 

mas apenas elucidar todas as controvérsias que norteiam o título 

executivo, razão pela qual afasto a aplicação da pena de litigância de 

má-fé postulada pelo exequente.Preclusa a presente, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento da quantia penhorada nos autos. Após, intime-se a 

parte exequente para manifestar requerendo o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito, valendo o silêncio como concordância 
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tácita com os valores levantados para fins de extinção da presente 

execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 431833 Nr: 2037-55.2016.811.0002

 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: CLARINDO DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 58693 Nr: 4514-08.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFIDELIS INDUSTRIA COMERCIO E 

TRANSPORTES LTDA, SEDAVINIL COMERCIO DE TINTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:OAB/MT 9106, DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT, 

RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344/MT, FABIO ARTHUR ROCHA CAPILE - OAB:MT/6187, JOSE 

THIMOTEO DE LIMA - OAB:7.199/MT

 Isto posto, em meu entender, na decisão objurgada, não há omissão, 

obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos artigos 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, rejeito os presentes 

embargos de declaração, mantendo a decisão atacada tal como está 

lançada.A despeito dos argumentos apresentados pela executada, 

entendo que os embargos opostos não tiveram o cunho procrastinatório, 

mas apenas elucidar todas as controvérsias que norteiam o título 

executivo, razão pela qual afasto a aplicação da pena de litigância de 

má-fé postulada pelo exequente.Preclusa a presente, EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento da quantia penhorada nos autos. Após, intime-se a 

parte exequente para manifestar requerendo o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito, valendo o silêncio como concordância 

tácita com os valores levantados para fins de extinção da presente 

execução.Intime-se. Cumpra-se.Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 05 de novembro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 206531 Nr: 2476-47.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. J. D. - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOVAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:MT 4.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 206527 Nr: 2474-77.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. J. D. - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFIMAT - PERFILADOS MATO GROSSO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 417311 Nr: 20648-90.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROGERIO ARRUDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA 

DA GUIA, NAYARA GIMENES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLETE DE FATIMA FURINI - 

OAB:24249/MT, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839/MT

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 23/10/2018 pelo advogado 

Dr. Victor Hugo de Campos Santos.

Considerando que o prazo em curso para manifestação é de interesse 

comum, visto que tem-se a figura do litisconsórcio passivo, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) em questão 

a restitui-los imediatamente, sob pena de adoção das medidas pertinentes, 

nos termos do art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 414425 Nr: 19093-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIANO MONTEIRO NETO - 

OAB:31.142/SP, BRUNA ALVES - OAB:381.481/SP, EDUARDO SILA 

GATI - OAB:234.531/SP, PABLO DOTTO - OAB:147.434/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 418232 Nr: 21123-46.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE SUPRIMENTO PARA MOVELARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALBEN MOVEIS E DECORAÇÕESLTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO COSTA JUNIOR 

- OAB:10884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 536411 Nr: 8049-17.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANE PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO 

PINHEIRO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 
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OAB:MT 9.235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949/MT

 Para atingir o objeto almejado nesta liquidação faz se mister a realização 

de perícia indireta para apurar o valor do imóvel destruído, tendo por base 

as fotos já acostadas aos autos, consoante determinado na sentença e 

no r. acórdão, proferido nos autos em apenso, no que couber, o 

procedimento da prova pericial, a rigor do disposto no art. 510, do CPC, in 

verbis:“Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes 

para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo 

que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, 

observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.” Sendo 

assim, para a realização da perícia nomeio o Sr. Luiz Guilherme Teixeira 

Seror, Engenheiro Civil Crea-MT 120143177-8, podendo ser localizado na 

Av. Líbano, n. 144, Bairro Santa Rosa, Cep: 78040-250; e-mail: 

luizgtseror62@hotmail.com; FONE: 3023 7754 e 9274 6060.Intime-o para 

aceitar a nomeação, bem como de que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita, de forma que os honorários periciais serão arcados pelo 

Estado (art. 95, § 3º, II, do NCPC),Fixo desde já os honorários periciais em 

R$ 1.850,00 (hum mil oitocentos e cinquenta reais), de acordo com os 

valores impostos na Tabela de Honorários fixados por meio da Resolução 

n. 232 do CNJ, salientando que será expedida certidão em favor da Sra. 

Perita referente ao valor dos honorários em momento oportuno, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Venham as partes, no prazo de 

15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos 

(art. 465, II e III, CPC).Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o 

perito para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes e 

eventuais assistentes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias.Instalada que seja 

a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na 

Secretaria do Juízo. ....

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 347223 Nr: 13618-38.2014.811.0002

 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: ANTONIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANE PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO 

PINHEIRO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 9.235, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 6.565/O, GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - 

OAB:21439/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949, 

Pedro Henrique Ferreira Marques - OAB:19486/ /MT, RENAN JAUDY 

PEDROSO DIAS - OAB:15441 MT

 .Intime-se a parte devedora Antônio Pinheiro da Silva Junior e Geane 

Pinheiro da Silva através de seus patronos via DJE, para cumprimento da 

obrigação, de acordo com o valor indicado à fl. 289 no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) – §1º, art. 523, CPC.Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou de nova 

intimação, à luz do disposto no art. 525, caput, do CPC.Para o caso de não 

pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de 

cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).No que diz respeito ao 

pedido de parcelamento do débito exequendo formulado pelos devedores 

à fl. 292, indefiro, tendo em vista que o novel Código de Processo Civil 

tratou de dispor de forma expressa sobre impossibilidade de parcelamento 

do débito na fase de cumprimento de sentença e isso se extrai da leitura 

do § 7º do art. 916, in verbis:(...)Assim, diante da previsão legal impeditiva 

de concessão do parcelamento da dívida exequenda em casos tais, não 

há como acolher o pedido de parcelamento do débito formulado pelos 

executados.Outrossim, decorrido o prazo supra sem manifestação da 

parte requerida, intime-se a parte autora para manifestar requerendo o 

que entender de direito para o deslinde do feito, salientando desde já que 

deverá aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo.Por fim, 

sem prejuízo da determinação supra expeça-se com urgência mandando 

visando à reintegração do autor na posse do imóvel descrito na inicial, 

mediante ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário, a qual 

desde já autorizo, desde que haja a certificação pelo Sr. Oficial de Justiça 

de eventual resistência oposta pelos executados.Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias.Várzea Grande – MT, 06 de novembro de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 98797 Nr: 8103-03.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINELMA PERPETUA SOARES, FELIPPE LEONEL 

CASTRO SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARNILDO HELMUTH 

SULZBACHER, ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA-HOSPITAL E 

MATERNIDADE SANTA RITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ PINTO VIANA - 

OAB:OAB/MT 10.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NARA REGINA DA SILVA 

VENEGA - OAB:6580/MT, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - 

OAB:12839/MT

 Vistos etc.,

Venha a parte exequente, em 05 (cinco) dias, manifestar se possui 

interesse na adjudicação ou alienação do imóvel penhorado nos autos à fl. 

300. Ainda, ressalto que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha 

atualizada do débito exequendo.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 06 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008913-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARQUES GODINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON FERNANDO FONTANEZ OAB - MT24406/O (ADVOGADO(A))

SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF OAB - MT10587/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELA MARIS OLIVEIRA DE SOUZA (RÉU)

DECIO BERTRAND SILVA THE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008913-38.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

FRANCISCO MARQUES GODINHO RÉU: DECIO BERTRAND SILVA THE, 

STELA MARIS OLIVEIRA DE SOUZA Vistos. Compulsando os autos, a 

parte autora alega que após o óbito do vendedor Sr. Antônio Inácio, sua 

esposa também veio a falecer, sendo que do inventário, o imóvel restou 

dividido em três partes iguais entre os filhos, Stella Maris, que compõe o 

polo passivo da presente ação, Iná Joseane e Alexandre Inácio, os quais 

vieram a falecer, sendo informado que este último deixou herdeiros. Com 

efeito, considerando que o imóvel integra o patrimônio do espólio de 

Antônio Inácio de Souza, ainda que falecido, a legitimidade para compor o 

polo passivo é do Espólio, representado pelo seu inventariante, consoante 

art. 75, VII do CPC, ou de todos os herdeiros. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO – INVENTARIANTE DATIVO – 

LEGITIMIDADE DE TODOS OS HERDEIROS E SUCESSORES DO FALECIDO 

PARA FIGURAR COMO PARTE – EMENDA À INICIAL – REGULARIZAÇÃO 

DO POLO ATIVO – LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. 01. Nos termos do 

artigo 12, § 1º, do Código de Processo Civil, nas demandas em que o 

espólio atuar como autor ou réu, em caso de inventariante dativo, a 

legitimidade para figurar como parte é dos herdeiros e dos sucessores. 

02. Incabível a extinção do processo sem resolução de mérito por 

ilegitimidade ativa, quando a autora/coerdeira apresenta emenda à inicial, 

pleiteando a citação dos demais herdeiros, nos termos do art. 12, § 1º, do 

CPC. Recurso conhecido e provido, a fim de reformar a sentença recorrida 

e determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular 
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prosseguimento. (TJMS – APL 0800263-17.2013.8.12.0007, 2ª Câmara 

Cível, Geraldo de Almeida Santiago, 24/09/2015). Posto isso, determino 

venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder com a 

regularização do polo passivo da lide, mediante a indicação do Espólio de 

Antônio Inácio de Souza, representado pelo inventariante ou por todos os 

herdeiros, sob pena de indeferimento. Às providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003967-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRCE DA SILVA FORTES (REQUERENTE)

ALBINO SALAZAR BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lucio Mauro Dantas OAB - MT0013712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILZA BORGES BONINI (REQUERIDO)

DANIEL OLIVEIRA BONINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003967-91.2016.8.11.0002 

Vistos. Intime-se a requerente JAIRCE DA SILVA FORTES, para regularizar 

a representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a 

ausência documentos comprobatórios, atos constitutivos, outorgando 

poderes para representação e transigir a ALBINO SALAZAR BENTO. 

Após, voltem-me os autos conclusos para homologação do acordo. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 31 de outubro de 2018. SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004443-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELE GUINCHO PARDAL SERVICOS DE REBOQUE GUINDASTES LTDA - 

ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR (RÉU)

FLAVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004443-32.2016.8.11.0002. Vistos. Diante 

da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça Id.14281869, INTIME-SE a 

requerente, para que no prazo de 05 ( cinco) dias, forneça o novo 

endereço do requerido. Outrossim, consigno desde já que, é inviável a 

homologação da minuta de acordo juntada pela autora, uma vez que 

encontra-se desconfigurada, restando "cortadas" as palavras que 

compõem os itens da avença, inábil, portanto, para a correta leitura de 

seus termos, bem como diante da ausência de documentos 

comprobatórios e atos constitutivos do requerido. Com o endereço 

acostado aos autos, intime-se pessoalmente a parte requerida para 

regularizar a representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, 

tendo em vista a ausência documentos comprobatórios, atos constitutivos. 

Ante todo o exposto, determino a juntada de nova minuta de acordo, 

corretamente configurada e acompanhada dos atos constitutivos, sob 

pena de não homologação e prosseguimento da ação. Intimem-se e 

cumpra-se. Várzea Grande/MT, 31 de outubro de 2018. SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009395-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZENI MARIA FONSECA DA GUIA (EXECUTADO)

LUIZ PAULO DA GUIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009395-83.2018.8.11.0002 

Vistos . Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários previstos no artigo 319 do CPC, uma vez 

que a parte exequente não comprovou o recolhimento das custas 

referentes à distribuição da presente ação. Ante o exposto, intime-se o 

exequente para emendar a inicial, providenciando as regularizações 

observando todos os requisitos previstos no artigo 319 do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Prazo: 15 

(quinze) dias. Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009517-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL PEREIRA RIBEIRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009517-96.2018.8.11.0002 

Vistos . Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários previstos no artigo 319 do CPC, uma vez 

que a parte requerente não comprovou o recolhimento das custas 

referentes à distribuição da presente ação. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para emendar a inicial, providenciando as regularizações 

observando todos os requisitos previstos no artigo 319 do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Prazo: 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002097-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FLORIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADESON RICARDO DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002097-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FLORIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADESON RICARDO DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008523-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN OAB - MT18024/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REPRESENTADO)

Outros Interessados:

ALINE BARINI NESPOLI (TERCEIRO INTERESSADO)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 459 de 509



GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008523-68.2018.8.11.0002 

Vistos. Verifica-se que, a parte impugnante atribuiu ao valor da causa à 

importância de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo tal valor não corresponde 

a real pretensão e, considerando que o valor da causa é matéria de ordem 

pública, o que na vigência do Novo Código de Processo Civil é obrigatório, 

o autor na sua petição atribuir à causa o valor preciso do pretendido, 

sendo, portanto, vedado ao autor formular pedido genérico de 

condenação ou apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste sentido, o art. 

292, V, do NCPC, in verbis:” Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V – na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando a 

regularização indicada abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC): 1. Corrigir o valor atribuído à causa. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 

2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA. Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008526-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REPRESENTADO)

Outros Interessados:

ALINE BARINI NESPOLI (TERCEIRO INTERESSADO)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008526-23.2018.8.11.0002 

Vistos. Verifica-se que, a parte impugnante atribuiu ao valor da causa à 

importância de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo tal valor não corresponde 

a real pretensão e, considerando que o valor da causa é matéria de ordem 

pública, o que na vigência do Novo Código de Processo Civil é obrigatório, 

o autor na sua petição atribuir à causa o valor preciso do pretendido, 

sendo, portanto, vedado ao autor formular pedido genérico de 

condenação ou apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste sentido, o art. 

292, V, do NCPC, in verbis:” Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V – na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando a 

regularização indicada abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC): 1. Corrigir o valor atribuído à causa. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 

2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA. Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008603-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REPRESENTADO)

Outros Interessados:

ALINE BARINI NESPOLI (TERCEIRO INTERESSADO)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008603-32.2018.8.11.0002 

Vistos. Verifica-se que, a parte impugnante atribuiu ao valor da causa à 

importância de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo tal valor não corresponde 

a real pretensão e, considerando que o valor da causa é matéria de ordem 

pública, o que na vigência do Novo Código de Processo Civil é obrigatório, 

o autor na sua petição atribuir à causa o valor preciso do pretendido, 

sendo, portanto, vedado ao autor formular pedido genérico de 

condenação ou apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste sentido, o art. 

292, V, do NCPC, in verbis:” Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V – na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando a 

regularização indicada abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC): 1. Corrigir o valor atribuído à causa. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 

2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA. Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008645-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN OAB - MT18024/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REPRESENTADO)

Outros Interessados:

ALINE BARINI NESPOLI (TERCEIRO INTERESSADO)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008645-81.2018.8.11.0002 

Vistos. Verifica-se que, a parte impugnante atribuiu ao valor da causa à 

importância de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo tal valor não corresponde 

a real pretensão e, considerando que o valor da causa é matéria de ordem 

pública, o que na vigência do Novo Código de Processo Civil é obrigatório, 

o autor na sua petição atribuir à causa o valor preciso do pretendido, 

sendo, portanto, vedado ao autor formular pedido genérico de 

condenação ou apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste sentido, o art. 

292, V, do NCPC, in verbis:” Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V – na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando a 

regularização indicada abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC): 1. Corrigir o valor atribuído à causa. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 

2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA. Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009678-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOISSAN SABINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA SOUSA SILVA OAB - MT23096/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009678-09.2018.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que parte autora pugna pelo 

benefício da gratuidade de justiça, contudo a exordial não veio instruída 

com a declaração de hipossuficiência assinado pelo demandante, e na 

procuração outorgada assinada pela parte não possui cláusula específica 

para assinar declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 4º, e 

art. 105, caput, ambos do CPC. Ante o exposto, intime-se parte autora 

para emendar a inicial, juntando nos autos cópia dos documentos 

pessoais, bem como juntar declaração de hipossuficiência devidamente 

assinada, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do 

CPC), sob pena de não ser deferido o benefício da gratuidade da justiça. 

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente para 

promover o recolhimento das custas/taxas judiciais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 

290, CPC). Após, certifique-se o necessário, e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande/MT, 30 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002239-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002239-78.2017.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT proposta por JOSE CARLOS DOS SANTOS em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos 

devidamente qualificados. Na decisão proferida de Id.6053699, 

determinou-se a intimação do autor para emendar a inicial a fim de sanear 

irregularidades contidas nesta, sob pena se indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC). No Id.11775497, certificou-se o decurso de 

prazo da manifestação do autor. Vieram os autos conclusos. É breve e 

necessário relatório. Fundamento e Decido. Em análise aos autos, verifico 

que o advogado da parte requerente foi devidamente intimado, para que 

apresentasse emenda a fim de juntar aos autos documentos 

indispensáveis para prosseguimento do presente deito, todavia a parte 

permaneceu silente. Desta feita, não sendo cumprida a diligência e 

certificada a não manifestação da parte conforme determinado, de acordo 

com o art. 321, parágrafo único, do NCPC, o indeferimento da inicial é 

medida que se impõe. Ademais, os autos não podem permanecer ad 

eternum em cartório, aguardando providências por parte do autor, principal 

interessado no deslinde do processo. Visto o desinteresse da parte 

autora em cumprir o que lhe fora colocado, com fulcro no art. 330, IV, do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, uma vez que defiro o benefício da 

justiça gratuita. Sem condenação em honorários, face a inexistência do 

contraditório. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 05 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009344-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ANDREI WENDLAND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRIEMA EXPRESS SERVICE LTDA - EPP (REQUERIDO)

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1009344-09.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ALEXANDRE ANDREI WENDLAND REQUERIDO: KIRST 

COMERCIO DE PNEUS LTDA, CIRIEMA EXPRESS SERVICE LTDA - EPP 

Vistos. Em face da petição Id. 11267506, em que a parte autora requer a 

extinção do feito diante do ajuizamento da ação de HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO, sob n. 1009294-80.2017.8.11.0002, nos termos do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, homologo a desistência 

manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do supracitado Estatuto. Sem custas, uma vez que 

defiro o benefício da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, 

face a inexistência do contraditório. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 5 de novembro de 2018. SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006431-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CACIONARA DE JESUS MORAES CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS MIGUENS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006431-54.2017.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que, a parte autora atribuiu ao 

valor da causa à importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), contudo, da 

análise dos pedidos, constato que fora requerido a inexistência do débito 

no valor de R$ 640,00 (seis centos e quarenta reais). E, segundo 

inteligência do art. 292, VI, do CPC, 292. “O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: (...) VI - na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles;” Pois bem. Por tratar-se de pedidos cumulativos, o valor 

atribuído à causa deve corresponder ao pedido de inexigibilidade do débito 

objeto da lide, a repetição do débito e somado com o montante pleiteado 

pela indenização de danos morais. Ante o exposto, intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, regularizando o valor atribuído à causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 05 de novembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001936-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FÁBIO FERREIRA RODRIGUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001936-44.2017.8.11.0041 

Vistos. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 23 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001936-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FÁBIO FERREIRA RODRIGUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001936-44.2017.8.11.0041 

Vistos. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 23 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 392615 Nr: 6960-61.2015.811.0002

 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: DÉCIO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Certifico que o patrono da parte Autora, Dr. Claudison Rodrigues, OAB/MT 

9.901, não estava cadastrado no Sistema Apolo, o que foi regularizado 

nesta data, motivo pelo qual encaminho o movimento 

"Decisão->Determinação" de 05/11/2018, para nova publicação: "Vistos. 

Diante dos petitórios de fls. 82 e 83, e priorizando o ato conciliatório e 

considerando que a conciliação é instrumento efetivo de pacificação 

social, solução e prevenção de litígios, designo audiência de conciliação 

para o dia 14 de dezembro de 2018, às 17h00min, ficando desde já as 

partes intimadas da respectiva solenidade por meio dos seus respectivos 

advogados (art. 334, § 3º, do CPC). Consigno que a ausência injustificada 

de qualquer das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 
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dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 321645 Nr: 18056-44.2013.811.0002

 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: GESUINO BRITO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que as partes foram devidamente intimadas da determinação de 

fl 74 (v. fl. 75 e 77), mas não manifestaram-se sobre a mesma.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 286834 Nr: 6099-80.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELY MARIA AUXILIADORA BARROS 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO - OAB:MT 12.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS ROBERTO SILVA E 

TAQUES - OAB:MT 17.504

 Vistos.

Trata-se de Ação Monitória proposta por José Maria de Campos em 

desfavor, Cely Maria Auxiliadora Barros Almeida, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo às fls. 245/246, 

pugnando por sua homologação e extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do CPC.

Cancelo audiência designada para o dia 06 de novembro de 2018 às 

14horas.

Custas conforme o art. 90, § 3º, do CPC.

Os honorários devem ser especificamente carreados a uma ou outra 

parte. Como não houve acordo das partes relativamente aos honorários, 

só se pode concluir que cada parte responderá pelos honorários de seu 

advogado.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 499103 Nr: 13246-84.2017.811.0002

 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: EDSON CARLOS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROCHA NIMER - 

OAB:CORECON/MS 1033, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA 

SILVA BARROS - OAB:MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Certifico que a até a presente data o advogado da parte Requerida e o 

Administrador Judicial não estavam devidamente cadastrados nos autos, 

motivo pelo qual encaminho a decisão: "Vistos. I – Recebo a emenda a 

inicial para que surtam seus legais e jurídicos efeitos (fls. 10/17).

 II - Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO DE 

CREDORES, proposta por EDSON CARLOS DE ARRUDA, por dependência 

aos autos da Falência de VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

(AMIGÃO), (Processo n.º 12665-40.2015.811.0002 – código 402487), 

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. 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, 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 

parágrafo 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.

 Concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 449870 Nr: 11846-69.2016.811.0002

 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: DAYANE FAGUNDES DE QUEIROZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICORP GESTÃO E PARTICIPAÇÕES S/A - 

UNICOON, SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIA RITA CURCI LOPEZ - 

OAB:234.098 SP, MARCO TÚLLIO MIGUEL DE ALMEIDA - OAB:99.179 

MG, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9.566 - MT, MARCOS 

MOREIRA MACIEL - OAB:MT 15.392, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7.993-B/MT, PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:130.053 SP, PAULO EDUARDO CRAICI DO AMARAL - OAB:MT 

15.448, RICARDO AZEVEDO SETTE - OAB:138.486-A/SP, STÉFANE 

MARIA ALVES RABELO - OAB:145.270 MG, VIVIAN LIMA VARGAS - 

OAB:97.502 MG

 Autos nº 11846-69.2016.811.0002– Código. 449870

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, o que 

impossibilitará a realização da audiência anteriormente designada, 

redesigno a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 11 de 

dezembro de 2018 às 16h30min.

 Intime-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005815-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA MONTEIRO OAB - MT10517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Anoto que, embora regularmente citado, a parte Requerida deixou 
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de apresentar contestação. No entanto, “in casu” não se aplica ao 

presente caso os efeitos da revelia, ante os direitos indisponíveis do ente 

público (NCPC, art. 345, II). De mais em mais, 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 204346 Nr: 416-04.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. F. DA S. rep. Por sua genitora SORAIA DOS SANTOS 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DA C. ARRUDA - 

OAB:9430/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos intimando a parte Requerente, por seu Advogado, 

para requerer o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução do presente feito ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 209873 Nr: 5614-22.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAIA DOS SANTOS FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO 

ARRUDA - OAB:9430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos intimando a parte Requerente, por seu Advogado, 

para requerer o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução do presente feito ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000264-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PICCININI OAB - RS66999 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Passo a sanear o feito. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 

do Município de Várzea Grande, pois em ambas as atas juntadas pela 

parte autora, constaram como adquirente dos produtos o Fundo Municipal 

de Saúde de Várzea Grande, mas com a indicação do Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica (CNPJ) e como contratante o Município de Várzea 

Grande, bem como no item 10.1 das mesmas atas, consta que o 

pagamento serão efetuados pelo Município de Várzea Grande à 

contratada que ora é a requerente. No que tange o pedido de denunciação 

a lide, não se pode obrigar que o Autor demande em face da secretaria de 

saúde da época (Sra. Jaqueline Beber Guimarães), qual a Requerida 

aponta como responsável, recaindo sobre o autor o ônus dessa escolha. 

Portanto, com o escopo da celeridade processual, uma vez que a referida 

intervenção de terceiros evidentemente procrastinaria o feito, INDEFIRO a 

pleiteada denunciação. Por fim, anoto que Fundação de Saúde de Várzea 

Grande – FUSVAG, foi extinta pela Lei nº 3.688/2011, assumindo o 

Município, através de uma das suas Secretarias, os interesses e 

encargos daquela, ipso facto legitimado tornou-se tão somente aquele 

ente público a compor o polo passivo da demanda que lhe move a parte 

requerente. Partes são legítimas estão devidamente representadas. Não 

há outras matérias preliminares a serem apreciadas ou irregularidades 

aparentes a serem sanadas, pelo que dou por saneado o processo e 

passo à sua instrução. 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. Após, dê-se vistas ao Ministério Público e, 

em seguida, retornem-me imediatamente conclusos os autos para 

deliberação. Determino que a escrivania retifique o polo passivo, retirando 

do polo a Fundação de Saúde de Várzea Grande – FUSVAG e incluir o 

Município de Várzea Grande. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004753-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE CLARINDA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor) em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração dos Autores com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré deixou correr o prazo ‘’in albis’’. (Id n° 15391268) É o relatório. Decido. 

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença. Afasta-se a preliminar de 

mérito de prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica 

de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 
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fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Por derradeiro, in casu, a restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV esbarra no óbice contido nos dispositivos legais que 

vedam a tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública. Essas 

restrições estão expressas na Lei nº 9.494/97, e na decisão de mérito 

proferida na ADC nº 4-DF , que proíbe a concessão de antecipação de 

tutela, contra a Fazenda Pública, nos casos que versem sobre liberação 

de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, 

equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens aos 

servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

inclusive de suas autarquias e fundações. Assim, no caso em apreço, 

descabe a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, em razão da 

existência de óbice legal. De outra banda, quanto ao requisito do periculum 

in mora, igualmente não restou evidenciado na hipótese, eis que o pleito 

inicial é fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94 até o ajuizamento da ação, 

transcorreu bastante tempo, de modo que afasta o requisito mencionado. 

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor dos Autores à percepção da diferença 

remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real 

para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; b) 

considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação; c) apurar se houve a 

reestruturação da carreira da parte Autora, e se esta supriu, por 

completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a 

defasagem, qual o percentual devido, somente na liquidação de sentença, 

por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, nas custas e despesas 

processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85 §8º, observado o 

disposto nos incisos do §2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários 

Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por conseguinte, declaro extinto o processo 

com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil/2015. A correção monetária incidirá a partir do vencimento 

da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação. Os juros de 

mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo 

para interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003087-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEDINALVA MARIA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor) em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração dos Autores com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação, arguindo em preliminar, a prescrição em face 

de termo ''ad quem''. Ademais, alegou que todas as carreiras do executivo 

municipal foram reestruturadas por intermédio da Lei Complementar n° 

05/2004; e 06/2004 bem como a Lei de Cargos e Salários 07/2004. No 

mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes históricos da 

conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte 

Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial. Não houve réplica. (Id n° 15386395) É o 

relatório. Decido. O feito em questão comporta o julgamento antecipado, 

nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito. Ao 

contrário do que vinha decidindo, assim como, consoante posicionamento 

firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso Estado, entendo por 

desnecessária a produção de prova pericial quando a sentença 

determinar a apuração de eventual defasagem em fase de liquidação de 

sentença. Afasta-se a preliminar de mérito de prescrição do fundo de 

direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor dos Autores à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 
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poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004008-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARCIZE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor) em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração dos Autores com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação, arguindo em preliminar, a prescrição em face 

de termo ''ad quem''. Ademais, alegou que todas as carreiras do executivo 

municipal foram reestruturadas por intermédio da Lei Complementar n° 

05/2004; bem como a Lei de Cargos e Salários - Lei Complementar n° 

07/2004. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial. Não houve réplica. ( Id n° 15258590) É o 

relatório. Decido. O feito em questão comporta o julgamento antecipado, 

nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito. Ao 

contrário do que vinha decidindo, assim como, consoante posicionamento 

firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso Estado, entendo por 

desnecessária a produção de prova pericial quando a sentença 

determinar a apuração de eventual defasagem em fase de liquidação de 

sentença. Afasta-se a preliminar de mérito de prescrição do fundo de 

direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 
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afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Por derradeiro, in casu, a restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV esbarra no óbice contido nos dispositivos legais que 

vedam a tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública. Essas 

restrições estão expressas na Lei nº 9.494/97, e na decisão de mérito 

proferida na ADC nº 4-DF , que proíbe a concessão de antecipação de 

tutela, contra a Fazenda Pública, nos casos que versem sobre liberação 

de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, 

equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens aos 

servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

inclusive de suas autarquias e fundações. Assim, no caso em apreço, 

descabe a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, em razão da 

existência de óbice legal. De outra banda, quanto ao requisito do periculum 

in mora, igualmente não restou evidenciado na hipótese, eis que o pleito 

inicial é fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94 até o ajuizamento da ação, 

transcorreu bastante tempo, de modo que afasta o requisito mencionado. 

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor dos Autores à percepção da diferença 

remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real 

para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; b) 

considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação; c) apurar se houve a 

reestruturação da carreira da parte Autora, e se esta supriu, por 

completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a 

defasagem, qual o percentual devido, somente na liquidação de sentença, 

por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, nas custas e despesas 

processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85 §8º, observado o 

disposto nos incisos do §2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários 

Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por conseguinte, declaro extinto o processo 

com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil/2015. A correção monetária incidirá a partir do vencimento 

da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação. Os juros de 

mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo 

para interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005879-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração dos Autores com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado a parte 

Ré quedou-se inerte. (Id n° 15258571) É o relatório. Decido. O feito em 

questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a preliminar de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 
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de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Por derradeiro, in casu, a restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV esbarra no óbice contido nos dispositivos legais que 

vedam a tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública. Essas 

restrições estão expressas na Lei nº 9.494/97, e na decisão de mérito 

proferida na ADC nº 4-DF , que proíbe a concessão de antecipação de 

tutela, contra a Fazenda Pública, nos casos que versem sobre liberação 

de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, 

equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens aos 

servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

inclusive de suas autarquias e fundações. Assim, no caso em apreço, 

descabe a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, em razão da 

existência de óbice legal. De outra banda, quanto ao requisito do periculum 

in mora, igualmente não restou evidenciado na hipótese, eis que o pleito 

inicial é fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94 até o ajuizamento da ação, 

transcorreu bastante tempo, de modo que afasta o requisito mencionado. 

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor dos Autores à percepção da diferença 

remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real 

para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; b) 

considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação; c) apurar se houve a 

reestruturação da carreira da parte Autora, e se esta supriu, por 

completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a 

defasagem, qual o percentual devido, somente na liquidação de sentença, 

por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, nas custas e despesas 

processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85 §8º, observado o 

disposto nos incisos do §2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários 

Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por conseguinte, declaro extinto o processo 

com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil/2015. A correção monetária incidirá a partir do vencimento 

da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação. Os juros de 

mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo 

para interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005165-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEUCEMA FATIMA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração dos Autores com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré deixou o prazo correr ''in albis''. (Id n° 15032594) É o relatório. Decido. 

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença. Afasta-se a preliminar de 

mérito de prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica 

de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 
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conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Por derradeiro, in casu, a restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV esbarra no óbice contido nos dispositivos legais que 

vedam a tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública. Essas 

restrições estão expressas na Lei nº 9.494/97, e na decisão de mérito 

proferida na ADC nº 4-DF , que proíbe a concessão de antecipação de 

tutela, contra a Fazenda Pública, nos casos que versem sobre liberação 

de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, 

equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens aos 

servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

inclusive de suas autarquias e fundações. Assim, no caso em apreço, 

descabe a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, em razão da 

existência de óbice legal. De outra banda, quanto ao requisito do periculum 

in mora, igualmente não restou evidenciado na hipótese, eis que o pleito 

inicial é fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94 até o ajuizamento da ação, 

transcorreu bastante tempo, de modo que afasta o requisito mencionado. 

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor dos Autores à percepção da diferença 

remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real 

para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; b) 

considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação; c) apurar se houve a 

reestruturação da carreira da parte Autora, e se esta supriu, por 

completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a 

defasagem, qual o percentual devido, somente na liquidação de sentença, 

por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, nas custas e despesas 

processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85 §8º, observado o 

disposto nos incisos do §2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários 

Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por conseguinte, declaro extinto o processo 

com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil/2015. A correção monetária incidirá a partir do vencimento 

da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação. Os juros de 

mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo 

para interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003886-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE RUFINO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor) em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração dos Autores com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 
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procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação, arguindo em preliminar, a prescrição em face 

de termo ''ad quem''. Ademais, alegou que todas as carreiras do executivo 

municipal foram reestruturadas por intermédio da Lei Complementar n° 

05/2004; bem como a Lei de Cargos e Salários 07/2004. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Não houve réplica. É o relatório. Decido. O feito em questão 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a preliminar de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor dos Autores à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 
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Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003215-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL XAVIER DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor) em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração dos Autores com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação, arguindo em preliminar, a prescrição em face 

de termo ''ad quem''. Ademais, alegou que todas as carreiras do executivo 

municipal foram reestruturadas por intermédio da Lei Complementar n° 

05/2004; bem como a Lei de Cargos e Salários 07/2004. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Não houve réplica. (Id n° 15001778) É o relatório. Decido. O feito em 

questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a preliminar de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Por derradeiro, in casu, a restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV esbarra no óbice contido nos dispositivos legais que 

vedam a tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública. Essas 

restrições estão expressas na Lei nº 9.494/97, e na decisão de mérito 

proferida na ADC nº 4-DF , que proíbe a concessão de antecipação de 

tutela, contra a Fazenda Pública, nos casos que versem sobre liberação 

de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, 

equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens aos 

servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
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inclusive de suas autarquias e fundações. Assim, no caso em apreço, 

descabe a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, em razão da 

existência de óbice legal. De outra banda, quanto ao requisito do periculum 

in mora, igualmente não restou evidenciado na hipótese, eis que o pleito 

inicial é fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94 até o ajuizamento da ação, 

transcorreu bastante tempo, de modo que afasta o requisito mencionado. 

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor dos Autores à percepção da diferença 

remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real 

para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; b) 

considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação; c) apurar se houve a 

reestruturação da carreira da parte Autora, e se esta supriu, por 

completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a 

defasagem, qual o percentual devido, somente na liquidação de sentença, 

por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, nas custas e despesas 

processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85 §8º, observado o 

disposto nos incisos do §2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários 

Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por conseguinte, declaro extinto o processo 

com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil/2015. A correção monetária incidirá a partir do vencimento 

da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação. Os juros de 

mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo 

para interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001871-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BRIZOLA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor) em face do Município de 

Nossa Senhora do Livramento, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração dos Autores com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação, arguindo em preliminar, a prescrição em face 

de termo ''ad quem''. Ademais, alegou que todas as carreiras do executivo 

municipal foram reestruturadas por intermédio da Lei Complementar n° 

05/2004; bem como a Lei de Cargos e Salários 07/2004. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Houve réplica. É o relatório. Decido. O feito em questão comporta o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, assim como, 

consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial quando a 

sentença determinar a apuração de eventual defasagem em fase de 

liquidação de sentença. Afasta-se a preliminar de mérito de prescrição do 

fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 
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término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Por derradeiro, in casu, a restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV esbarra no óbice contido nos dispositivos legais que 

vedam a tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública. Essas 

restrições estão expressas na Lei nº 9.494/97, e na decisão de mérito 

proferida na ADC nº 4-DF , que proíbe a concessão de antecipação de 

tutela, contra a Fazenda Pública, nos casos que versem sobre liberação 

de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, 

equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens aos 

servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

inclusive de suas autarquias e fundações. Assim, no caso em apreço, 

descabe a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, em razão da 

existência de óbice legal. De outra banda, quanto ao requisito do periculum 

in mora, igualmente não restou evidenciado na hipótese, eis que o pleito 

inicial é fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94 até o ajuizamento da ação, 

transcorreu bastante tempo, de modo que afasta o requisito mencionado. 

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor dos Autores à percepção da diferença 

remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real 

para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; b) 

considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação; c) apurar se houve a 

reestruturação da carreira da parte Autora, e se esta supriu, por 

completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a 

defasagem, qual o percentual devido, somente na liquidação de sentença, 

por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, nas custas e despesas 

processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85 §8º, observado o 

disposto nos incisos do §2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários 

Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por conseguinte, declaro extinto o processo 

com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil/2015. A correção monetária incidirá a partir do vencimento 

da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação. Os juros de 

mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo 

para interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000888-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR JOSE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

IGOR DIEGO COSTA MOREIRA (TESTEMUNHA)

JEAN CARLOS GOMES SCHREINER (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Nicanor José de Campos apresentou reclamação trabalhista em 

face da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT, alegando que foi 

contratado para exercer a função de agente de segurança e manutenção 

na data de 02 de janeiro de 2012 à 30/03/2012 e após esse período, 

houve renovação do contrato de trabalho no período de 02/04/2012 a 

01/06/2012 recebendo como remuneração o valor de R$ 815,00. 

Assevera que residia no local de trabalho e seu horário de serviço era em 

tempo integral, vez que os caminhões saiam do interior chegando no final 

da tarde e por ordem de sua chefia imediata deveriam estar 

descarregados no mesmo dia. Sustenta que após o final de seu contrato, 

a parte autora continuou exercendo as mesmas funções residindo no local 

e continuava mantendo consigo as chaves, laborando efetivamente até 06 

de julho de 2016. Salienta ainda, que ocorreu um incêndio no local onde 

pegou fogo em sua residência e todos seus pertences e objetos pessoais. 

Finalizou, requerendo o pagamento de suas verbas trabalhistas, bem 

como os danos materiais, com apoio nos documentos em anexo. O 

requerido, devidamente citado, deixou de apresentar contestação. 

Oportunizada as partes para apresentarem provas que pretendessem 

produzir, a parte autora requereu a oitiva de testemunhas, enquanto o 

requerido permaneceu inerte. Realizada audiência, vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. O processo comporta o 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que a matéria em questão versa 

apenas sobre direito, permitindo, assim, a decisão definitiva, sem a 

necessidade de maior dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Inicialmente, por não ter o réu contestado o 

pleito, mesmo devidamente citado, declaro-o revel por ausência de 

contestação. Contudo, por se tratar de ente público municipal, não há se 

falar em aplicação do art. 344 do CPC, por versar a causa sobre direitos 

indisponíveis (art. 345, II, CPC). Trata-se a presente demanda de pedido de 

reconhecimento de vínculo trabalhista entre a parte autora e o Município de 

Várzea Grande, onde alega o autor que trabalhou efetivamente para o 

requerido entre janeiro de 2012 à junho de 2012, porém, sustenta que 

após o termino do contrato, continuou laborando para o requerido até julho 

de 2016. Pois bem. Verifico dos documentos anexados aos autos, o 

boletim de ocorrência, contrato de comodato firmado entre o Município de 

Várzea Grande e o Centro de Tradições Gaúchas, documentos pessoais, 

vida funcional e fichas financeiras. Com a designação de audiência de 

instrução e julgamento para inquirição de testemunhas, foram ouvidas as 

seguintes testemunhas abaixo: Testemunha Jean, informou que: “conhece 

o autor, trabalhava em um local onde locava para festas, centro de 

tradições gaúchas, não sabe quanto tempo ele trabalhou lá; sabe que 

pegou fogo no local; que não sabe para quem ele trabalhava; que via o 

autor durante o dia; que o autor residia no local.” Testemunha Igor, 

informou que: “conhece o autor, que trabalhava no CTG de Várzea 

Grande; que ele cuidava do ambiente; que não sabe dizer quem era o 
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empregador; que morava no CTG uns 10 anos; que o CTG era da 

Prefeitura, não sabe direito com funcionava; alugava para festas e pediam 

para o autor, pagava pela locação para o autor, ficou sabendo que pegou 

fogo em tudo; que o autor ficava o dia inteiro lá; de 2012 a 2017 alugou 

umas 3 vezes, o valor do aluguel era passado uma certa quantia; que fez 

as festas antes da prefeitura tomar conta de lá.” Testemunha Anderson, 

informou: “Sabe que foi no período de 2012, uns 06 meses durante o 

programa período nova chance, acabou o programa não ficou mais nada, 

somente ferros e cadeiras; que quando retornaram para o local em 2015 

para utilizar o espaço como depósito de coisas de escola ele já estava lá; 

o CTG cedeu a título gratuito para o Município utilizar; que o autor residia 

numa casa lá; mas não era funcionário do município; não havia guarda; 

nem sempre quando ia no local encontrava o autor; a área era aberta.” 

Diante do depoimento das testemunhas do autor constato que, nenhuma 

delas souberam informar com precisão para quem a parte autora laborava. 

As testemunhas da parte autora limitaram-se a informar que o autor residia 

no local e que sempre o via lá e que, o local era para locação para festas. 

Já a testemunha do requerido foi categórica em afirmar que no ano de 

2012 o referido espaço foi destinado para realizar o programa “Nova 

Chance”, que perdurou por uns 6 meses e que após esse período, 

somente em 2015 voltaram a utilizar o espaço, sendo utilizado para 

depósito de entulhos e materiais não mais utilizados. Informou também, que 

o autor já residia lá e que não era funcionário da prefeitura. 

Consubstanciado nos documentos acostados na inicial, verifico que o 

autor foi contratado temporariamente para exercer o cargo de agente de 

segurança e manutenção pelo período de 02/01/2012 a 30/03/2012 e 

02/04/2012 a 01/06/2012, conforme sua ficha funcional. A respeito da 

contratação temporária, a Constituição Federal dispõe em seu art. 37, 

inciso IX: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) IX - a lei estabelecerá 

os casos de contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público; (...)” 

Diferentemente do que alegado na inicial, não constatei nem a 

irregularidade do contrato temporário, nem mesmo a existência do vínculo 

trabalhista entre o autor e o requerido após o término do contrato 

temporário que teve duração até 01/06/2012. Ocorre que, dada a não 

comprovação do fato constitutivo do autor, como produção de prova 

documental, testemunhal ou outra, caracteriza a insuficiência de prova se 

impondo a improcedência da ação. Sendo assim, caberia ao autor exibir 

aos autos documentos comprobatórios de suas alegações, por serem tais 

documentos essenciais e relevantes para a solução da questão em 

comento. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO 

MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS À REVELIA DAS IMPOSIÇÕES DO ART. 37, II, DA CF – PEDIDO 

DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO HÁ DIREITO À INDENIZAÇÃO 

RELATIVA AO FGTS – NÃO COMPROVAÇAO DO VÍNCULO. RECURSO 

DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa, 

com o julgamento antecipado da lide, se foi a pedido da parte a quem 

incumbia provar o fato constitutivo do direito, com a confirmação no 

desinteresse em produzir outras provas.” (Ap 83346/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 

11/02/2015) Ressalto, por oportuno, que não restou demonstrado as 

sucessivas prorrogações do contrato temporário, nem mesmo a 

manutenção do contrato temporário que se encerrou em 01/06/2012, 

razão pela qual, não faz jus às verbas pleiteadas nos autos. Diante do 

exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Em 

consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da 

sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. No entanto, por ser 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica suspensa a exigibilidade 

desta obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º do mesmo diploma. No 

mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad 

quem” para o exame do recurso. Com o trânsito em julgado e observado 

as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000032-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. JOSEANE SILVA SOUZA, qualificada nos autos em epígrafe, 

propôs “Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais” em face da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa jurídica de 

direito público, igualmente qualificada, porque, segundo alega, laborou 

para o réu no período de julho de 2010 a outubro de 2014, nas funções de 

limpeza de rua e de auxiliar administrativo, tendo percebido apenas o 

salário e o décimo terceiro, fazendo, portanto, jus ao recebimento das 

verbas de férias e terço constitucional. Requer, assim, o processamento 

da ação para, ao final, ver o réu condenado ao pagamento das verbas 

acima descritas, com juros e correção monetária, mais indenização pelos 

danos morais sofridos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A inicial 

veio instruída com diversos documentos. Em contestação, o réu sustenta, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que, em 

caso de condenação, a verba deverá calculada conforme o vencimento 

da época e o período laborado e refuta a pretensão quanto aos danos 

moral. A autora, em impugnação, rebate os argumentos do réu e pede a 

procedência do pleito. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação probatória. 

Inicialmente, antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise quanto à 

preliminar sustentada pelo réu, consistente na prescrição quinquenal, 

cabendo assinalar que, de acordo com o art. 7º, XXIX, da Constituição 

Federal: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos 

créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 

cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois 

anos após a extinção do contrato de trabalho;” (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Inobstante a regra 

constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e 

na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação 

promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, 

não só as regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no 

Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. 

Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas 

da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato 

do que se originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra 

também às autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, 

abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que 

regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e 

ação contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto 

Municipal 56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do 

disposto neste Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a 

prescrição quinquenal, contada a partir do vencimento do período 

aquisitivo, tanto para o gozo, como para os efeitos financeiros 

decorrente." A jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio 

da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo: “Nas 

relações 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.” Assim, considerando que a ação foi 

proposta em 5.1.2018, eventuais verbas devidas à autora anteriores ao 

quinquênio que antecede essa data (5.1.2013) estarão prescritas. Quanto 

ao mérito, conforme noticiam os autos a autora foi contratada 

temporariamente pelo réu para exercer a função de gari, sem concurso 

público, no período de 15.6.2010 a 30.10.2014, conforme contratos de 

pgs. 55-61, pelo que pleiteia as verbas de férias e terço constitucional, 

tidas como não pagas pela municipalidade. Segundo prevê o art. 37, II, da 
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Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 

títulos, sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, consoante prescreve o inciso IX do mesmo artigo 37 da 

CF/88. O doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, escrevendo sobre 

a matéria, nos ensina que: “A Constituição prevê que a lei (entende-se: 

federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os 

casos de contratação temporária para o atendimento de necessidades 

temporárias de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de 

ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da 

normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, 

demandas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama 

satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime 

normal de concursos). Segundo o referido jurista: “A razão do dispositivo 

constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais 

ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões 

muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a 

criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso 

público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse 

público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma 

necessidade (neste sentido, “necessidade temporária”, por não haver 

tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem 

insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar.[1] Com efeito, não 

basta o caráter precário ou temporário do contrato, impondo-se, para a 

sua validade, nos moldes do art. 37, IX, o “excepcional interesse público” 

da contratação e a sua previsão legal específica (“lei estabelecerá os 

casos”). No caso em tela, como já dito, a autora foi contratada por prazo 

determinado, permanecendo, porém, nessa condição, por mais de 4 anos, 

de modo que a contratação se perpetrou no tempo. De maneira geral, 

quando isso ocorre, ou seja, quando a contratação ultrapassa o prazo 

máximo permitido na lei, dando origem a vários outros contratos com igual 

prazo, desvirtua-se em sua finalidade e transforma-se em verdadeira 

admissão do contratado para os serviços públicos sem a imprescindível 

realização de concurso público, violando-se, assim, de maneira flagrante, 

a norma constitucional prevista no art. 37, II, gerando, pois, contratos 

nulos, nos termos do art. 166, IV, c/c art. 168, parágrafo único, do Código 

Civil. É o que ocorre no presente caso, como visto acima, concluindo-se, 

portanto, que a autora faz jus tão somente à remuneração respectiva pelo 

trabalho e também ao FGTS, caso tivesse pleiteado, sob pena de 

enriquecimento sem causa do ente público, pois a nulidade dos contratos 

de trabalho, nesses casos, conduz ao entendimento de ocorrência de 

culpa recíproca por parte do contratante e do contratado, assegurando ao 

trabalhador, por outro lado, o direito não só à percepção salarial, mas ao 

levantamento do depósito referente ao FGTS, nos termos do art. 19-A da 

Lei 8.036/90, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal: 

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. 

Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. 

Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o 

qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração 

Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em 

concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo 

quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos 

termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do 

trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário 

pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega 

provimento. (STF - RE 596478 / RR - RORAIMA – Tribunal Pleno – rel. Min. 

Ellen Gracie – rel. para acórdão Min. Dias Toffoli – j. 13.6.2012 – Dje 

1.3.2013 - destaquei). Outro julgado do STF, decorrente do entendimento 

adotado a partir da decisão visualizada acima: “PROCESSUAL CIVIL E 

CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 

19-A DA LEI 8.036/90. DIREITO DO TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO 

FGTS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO 

DESTA CORTE NO RE 596.478 RG. NULIDADE DO CONTRATO. ANÁLISE 

DE DIREITO LOCAL E DAS CLÁUSULAS DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULAS 280 E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. (STF - ARE 736523 AgR / MS – 2ª Turma – rel. Min. Teori 

Zavascki – j. 22.4.2014 – DJe 7.5.2014) Oportuna é a transcrição do 

entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça a partir da posição 

do STF acerca do direito do trabalhador não concursado, que, por isso, 

teve seu contrato declarado nulo, de sacar o depósito concernente ao 

FGTS, com destaque, pela semelhança com o caso em apreço, para a 

reprodução do trecho do voto proferido no julgamento do AgRg no Agravo 

em Recurso Especial n. 393.829-MS: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM 

CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. 

PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL 

PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. (…) 5. O STJ firmou, 

sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que a 

declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de 

cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, 

equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador 

o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta 

vinculada ao FGTS (REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira 

Seção, DJe 3.8.2009 - destaquei).6. Por expressa previsão legal, é devido 

o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 

8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001). (...) Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1440935 / MG – 2ª Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 3.6 2014 – Dje 12.6.2014 - destaquei). Na 

mesma linha de entendimento tem pautado a jurisprudência 

mato-grossense: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO 

AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/90 – ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO DO STJ e STF – JULGAMENTO EXTRA PETITA – 

OCORRÊNCIA – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O contrato temporário de trabalho, firmado 

com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente 

inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via 

concurso (CF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato temporário de 

trabalho com a Administração Pública gera o direito ao levantamento do 

depósito de FGTS (Lei nº 8.036/90, art. 19-A).(...) REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – FGTS – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA – RENOVAÇÕES 

SUCESSIVAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO 

ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CONFORME O ART. 20, §3º E §4º DO CPC – 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL – ISENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. O contrato temporário de trabalho, firmado com a 

Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de 

nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 

37, II, e § 2º). (...) (Apelação / Remessa Necessária 59202/2015, Des. 

Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.6.2016, p. 

DJe 13.6.2016). Nenhuma é a dúvida, como se observa, de que, em casos 

assim, os contratados passam a ser tidos como integrantes da categoria 

dos servidores públicos, sendo a sua contratação regida não pelas 

normas trabalhistas previstas na CLT, mas sim pelas de natureza pública, 

cabendo-lhes, portanto, uma vez declarados nulos os contrato, como 

afirmado mais recentemente pelo STF, exclusivamente direito ao salário 

pelo período trabalhado e ao FGTS. Como se vê, o STF, em julgamento sob 

o rito de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que o 

contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS 

durante todo o período laborado junto a Administração Pública, segundo se 

infere do seguinte aresto: “ADMINISTRATIVO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 

658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). 

DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS 

SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO 

ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTODOS DEPÓSITOS 

EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo 
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determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 

37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos 

em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à 

percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 

art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso 

extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da 

repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a 

matéria. (RE 765320 RG, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 

15.9.2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 

Divulg. 22.9.2016, Public. 23.9.2016 – destaquei e sublinhei). Importa 

destacar também que o Recurso Especial nº 596.478/RR, igualmente 

submetido à Repercussão Geral, superou a discussão acerca da 

inconstitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, e admitiu o 

pagamento da verba: “ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO 

PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 

19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL.” Assim, o autor não faz jus ao recebimento das 

demais verbas rescisórias, de acordo com o posicionamento do STF e 

com as mais recentes decisões tomadas pela Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a 

exemplo do julgado a seguir transcrito: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 

2º DA CF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO 

ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – AFASTAMENTO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ÍNDICES 

DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO 

(RE) 870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F 

DA LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS 

DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – DESDE A DATA 

FIXADA NA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS 

– APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. (...).” (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 

156286/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 27.11.2017, DJE 6.12.2017). Assim, possuindo a contratada 

direito apenas ao salário e à percepção do FGTS, não incluídos na 

presente demanda, impõe-se o não acolhimento do pleito. Diante do 

exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na presente ação, 

declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspendendo, 

contudo, a condenação, em virtude da gratuidade deferida (art. 98, § 3º, 

do CPC). Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões no 

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] DE MELLO, Celso 

Antonio Bandeira - Curso de Direito Administrativo – Malheiros Editores, 

28ª edição, SP, 2010, p. 285.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008741-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL REGINA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIR VIANA SAVARIS OAB - RO4924-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. RAQUEL REGINA DA ROCHA, qualificada nos autos em epigrafe, 

propôs “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais – 

Pedido de Liminar” em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, igualmente qualificada, 

porque, segundo alega, pertence ao quadro de servidores públicos 

municipais, ocupando o cargo de merendeira desde 30.4.2002, fazendo, 

portanto, jus ao enquadramento funcional conforme sua qualificação 

profissional. Argumentou que mesmo depois de ter gasto tempo e 

dedicação para obter melhor qualificação e ascensão funcional tanto 

laboral quanto financeira, tais direitos não lhes foram conferidos, já que 

vem percebendo salário inferior ao que deveria. Narrou que desde 2004 

vem pleiteando sua recomposição salarial, porém somente em 2010 

ganhou forças e, desde então, por diversas vezes, entregou 

documentação e requereu o seu enquadramento na carreira de 

profissionais da educação, sem lograr êxito, tendo, inclusive, permanecido 

afastada de suas funções em determinado período por conta de 

problemas de saúde, vindo a ser readaptada em 5.11.2016. Alegou não ter 

recebido o terço constitucional de 2013 e que, além disso, a ré cessou o 

pagamento do salário família quando seus filhos completaram 11 anos, em 

afronta às normas legais que preveem o pagamento da referida verba até 

que os menores completem 14 anos de idade. Afirmou que, por conta 

disso, sofreu um prejuízo material no valor estimado de R$ 203.281,68 

(duzentos e três mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e oito 

centavos) referente ao seu não enquadramento e de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) do salário família e do terço de férias. Ao final, pugnou pela 

concessão da tutela de evidência, consistente em seu imediato 

enquadramento, com a condenação do réu à obrigação de fazer de 

adequação de seu salário, mais o pagamento do valor de R$ 90.000,00 

(noventa mil reais) de danos morais, além dos danos materiais acima 

descritos. Juntou diversos documentos. A tutela de evidência foi 

indeferida na decisão inaugural. Em contestação, a ré sustentou, 

preliminarmente, a prescrição quinquenal, alegando, bem como a sua 

ilegitimidade em relação ao salário família, afirmando que o pagamento da 

referida verba é de responsabilidade do PREVIVAG, além da inépcia da 

inicial em relação ao enquadramento, já que a autora não comprovou em 

qual classe e nível atualmente se encontra, tampouco juntou aos autos a 

portaria de seu enquadramento. Quanto ao mérito, alegou não ter restado 

comprovado o direito da autora ao enquadramento pretendido, enfatizando 

que em 2010 ela foi devidamente elevada e que só a partir de 30.10.2013 

faria jus à progressão para a classe B, sendo que em 2014 foi realizado o 

seu enquadramento no nível 4, por meio da Portaria n. 124/2014 e refuta a 

importância cobrada, esclarecendo que eventual valor devido à servidora 

deverá ser apurado em liquidação de sentença. Refutou, ainda, a 

pretensão da servidora de ser moralmente indenizada, pugnando, ao final, 

pela improcedência do pleito. Não houve impugnação. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção e outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, 

impõe-se o enfrentamento das preliminares sustentadas pela ré, 

consistentes na prescrição quinquenal, na ilegitimidade passiva (salário 

família) e na inépcia da inicial (enquadramento), cumprindo salientar, 

quanto à primeira, que, cabendo assinalar que, de acordo com o art. 7º, 

XXIX, da Constituição Federal: “São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - 

ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com 

prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, 

até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;” 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) 

Inobstante a regra constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é 

assente na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, em se 

tratando de ação promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no 

tocante à prescrição, não só as regras previstas no Código Civil, mas 

também as contidas no Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 

4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: 

“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, 

contados da data do ato ou fato do que se originarem” O Decreto-lei n. 

4.597/42 estende essa regra também às autarquias e fundações públicas, 

como se vê no seu art. 2º, abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 

de agosto de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as 

dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, 

criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer 

contribuições exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem 

como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.” Ainda sobre o 
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tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 

7º. Para os fins do disposto neste Decreto, aplicam-se as férias vencidas 

e não gozadas a prescrição quinquenal, contada a partir do vencimento do 

período aquisitivo, tanto para o gozo, como para os efeitos financeiros 

decorrente." A jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio 

da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo: “Nas 

relações 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.” Nesse passo, eventuais verbas salariais 

devidas à servidora anteriores ao quinquênio que antecede à propositura 

da ação (24.11.2017) foram alcançadas pela prescrição. Quanto à 

ilegitimidade passiva, cumpre esclarecer que, apesar de o benefício de 

salário-família ser administrado pelo PREVIVAG, como bem argumenta a 

ré, é certo que o repasse dos respectivos valores é de responsabilidade 

da municipalidade, ainda que a inscrição do segurado e/ou dependente 

deva ocorrer diretamente junto ao instituto de previdência. É o que se 

verifica no art. 16, § 2º, da Lei Municipal n. 2.719/2004, que assim 

estabelece: “As cotas do salário-família, pagas pelo município, deverão 

ser deduzidas quando do recolhimento das contribuições sobre a folha de 

pagamento” (sic – com destaque nosso), o que justifica a permanência do 

Município no polo passivo da lide. Dessa forma, rejeito a preliminar. No que 

se refere à inépcia da inicial, referente ao enquadramento, verifica-se que 

a ré fundamenta o seu pedido na ausência de documentos e/ou prova que 

demonstrem a atual classificação (nível e classe) da servidora, bem como 

da descrição da classe e do nível em que pretende ser enquadrada, 

situações que claramente se confundem com o mérito e serão analisadas 

na sequência. Quanto ao mérito da demanda, mais especificamente quanto 

ao apontado direito da requerente de obtenção da progressão na carreira 

de professores da rede municipal de ensino de Várzea Grande, como 

merendeira, sob a forma de promoção nas classes e níveis e, por 

consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a 

promoção, cumpre salientar que, de acordo com as provas produzidas 

nos autos, em especial a ficha financeira da requerente, esta é servidora 

pública do Município de Várzea Grande desde 30.4.2002, ocupante do 

cargo de merendeira, e, nessa condição, diz fazer jus ao enquadramento, 

com suporte em sua qualificação profissional. Observa-se, contudo, que a 

função desempenhada pela requerente era regida inicialmente pela Lei 

Municipal nº 2.361/2001, que dispunha sobre o Estatuto e Plano de 

Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea 

Grande, estabelecendo, em seu art. 3º, a seguinte redação: “Art. 3º - Para 

efeitos desta Lei, entende-se por: (...) V – magistério público municipal, o 

conjunto de profissionais titulares de cargo de professor do ensino público 

do Município de Várzea Grande; VI – professor, o titular de cargo da 

carreira do magistério público municipal, com funções de magistério; VII – 

funções de magistério, as atividades de docência e de suporte 

pedagógico direto à docência, incluídas as de direção e coordenação 

pedagógica. (...) Art. 5º - A carreira do magistério público municipal é 

integrada pelo cargo de provimento efetivo de professor e estruturada em 

classes e níveis. (...) Art. 70 – O primeiro provimento do cargo de 

professor da carreira do magistério público municipal dar-se-á com os 

titulares de cargos efetivos de profissionais do magistério, atendida a 

exigência mínima de habilitação específica para o cargo. § 1º - O 

enquadramento na carreira dos professores referidos no caput deste 

artigo dar-se-á pelo nível de habilitação e pelo tempo de serviço. § 2º - Os 

profissionais do magistério serão distribuídos nas classes e níveis com 

observância da posição relativa ocupada no Plano de Carreira vigente. (...) 

Art. 71 – Os atuais titulares de cargo de professor, que não atenderem 

aos requisitos para o enquadramento no cargo previsto nesta Lei, terão o 

prazo máximo de 05 (cinco) anos, para habilitar-se nos termos da 

legislação vigente. Parágrafo único – O Poder Público Municipal deverá, 

neste prazo, oportunizar a habilitação dos professores leigos em exercício 

na rede municipal de ensino. Vê-se, do exposto, que a referida lei 

municipal estabelecia as regras de progressão na carreira dos 

professores, inclusive prevendo a possibilidade de opção pelo cargo por 

aqueles que estavam em exercício, bem como estabelecendo prazo para a 

habilitação dos servidores que ainda não atendiam aos requisitos para o 

devido enquadramento. Observa-se, no entanto, que o cargo de 

merendeira não compreende a classe dos trabalhadores da educação 

básica, assim se inferindo da Lei Federal n. 11.738/08, que regulamenta a 

alínea “e”, do inciso III, do caput do art. 60 do Ato das Disposições 

Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica, in verbis: “Art. 2º 

(...) (...) § 2º Por profissionais do magistério público da educação básica 

entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as 

de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, 

planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação 

educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação 

básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima 

determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação 

nacional. (destaquei). Tal proposição tornou-se mais clara a partir da 

vigência da referida Lei Complementar Municipal nº 3.505/2010, que 

reproduzindo a mencionada lei federal, não observou na carreira 

educacional o cargo de merendeira, consoante se vê das seguintes 

normas: “Art. 2º. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por 

Trabalhadores da Educação Básica o conjunto de professores que 

exercem atividades de docência ou suporte pedagógico direito a tais 

atividades, incluídas as de Coordenação, Assessoramento Pedagógico, 

Direção Escolar, Supervisão Escolar e, ainda, os Técnicos Administrativos 

Educacionais, Técnicos de Desenvolvimento Educacional, que 

desempenham atividades nas unidades escolares e na administração 

central do Sistema Público Municipal da Educação Básica. (...) Art. 5º - As 

carreiras de que tratam a presente Lei Complementar são constituídas dos 

cargos de: I – Professor – que deve ser provido por profissional habilitado 

em nível superior para a docência na educação infantil e no ensino 

fundamental. II – Técnico Administrativo Educacional (...) III – Técnico em 

Desenvolvimento Educacional que se subdivide em: a) Perfil Técnico de 

Desenvolvimento Infantil (...) b) Perfil Técnico de Desenvolvimento 

Educacional Especializado (...) IV – Técnico de Suporte Administrativo 

Funcional (... – destaquei). Mais adiante, vê-se no art. 77 da referida lei, a 

seguinte redação: “Art. 77 – Os demais trabalhadores da Educação serão 

enquadrados nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação e 

tempo de serviço atuais, observado o seguinte: (...) VI – Os trabalhadores 

da educação que atualmente se encontram investidos nos cargos de 

Merendeira, Cozinheiro, Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de 

Serviços Gerais serão enquadrados em conformidade com as disposições 

transitórias. (destaquei e sublinhei). O art. 80, por seu turno, inserido no 

Título IX das Disposições Transitórias Finais, prevê o seguinte: “Art. 80 – 

Ficam extintos, à medida que vagarem, os cargos de Merendeira, 

cozinheiro, Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços 

Gerais, Horticultor e Artífice de Obras Civis dos quadros da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, devendo os seus ocupantes serem 

enquadrados na tabela constante do Anexo V, que dispõe sobre os 

Cargos de Nível Elementar, em conformidade com sua habilitação e tempo 

de serviço atuais.” (destaquei). O mencionado Anexo V, constante da 

Tabela – Nível Elementar, prevê a progressão por classe na seguinte 

ordem: Nível Elementar na Classe A; Nível Médio na Classe B, Nível Escolar 

Superior na Classe C e, por fim, nível escolar de Especialização na Classe 

D. No que respeita aos níveis, estabelece o art. 51 o seguinte: “Art. 51 – O 

Trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de 

um nível para outro, desde que aprovado em processo de avaliação 

obrigatória, a cada 03 (três) anos. § 1º - Decorrido o prazo no caput, e 

não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á 

automaticamente.” (destaquei). Tem-se, assim, que quando a Lei 

Complementar Municipal n. 3.505/2010 entrou em vigor (14.9.2010), a 

requerente possuía 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias 

de serviços prestados, tendo, por isso, sido enquadrada acertadamente 

no Nível 3, Classe B (pg. 119), resumindo-se a presente lide ao disposto 

no art. 84 da referida lei complementar, in verbis: “Art. 84 – Os efeitos 

financeiros da presente Lei Complementar serão integralizados em quatro 

parcelas: I – A primeira a ser implementada no mês de fevereiro de 2011, 

correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); II – A 

segunda a ser implementada no mês de fevereiro de 2012, 

correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); III – A 

terceira a ser implementada no mês de fevereiro de 2013, correspondente 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); IV – A quarta a ser 

implementada no mês de fevereiro de 2014, correspondente ao percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento), integralizando 100% (cem por cento).” 

Assim, com a entrada em vigor da Lei Complementar n. 3.554/2011, 

restaram alterados tão somente os Anexos II a VII da Lei Complementar n. 

3.505/2010, de forma que a regra que dispunha sobre a integralização 

parcelada do subsídio permaneceu vigente. O mesmo aconteceu com as 

Leis Complementares ns. 3.606/2011 e 3.759/2012, que alteraram o piso 

municipal, sem, contudo, modificar a forma como este subsídio seria 
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integralizado ao salário do servidor. Logo, aos servidores abrangidos pela 

mencionada legislação, não foi assegurado o subsídio integral previsto 

quando da promulgação da lei, mas apenas a perspectiva de sua 

integralização gradativa, que teve como termo final o ano de 2014, data em 

que passou a vigorar o subsídio em sua totalidade. A jurisprudência 

mato-grossense ao enfrentar matéria semelhante, assim se posicionou: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA 

PÚBLICA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MERENDEIRA – 

ENQUADRAMENTO REALIZADO – PAGAMENTO RETROATIVO DO 

SUBSÍDIO — NÃO CABIMENTO — INCORPORAÇÃO REALIZADA NA 

FORMA DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 

3.505, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010 – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

–– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A Lei Complementar 

do Município de Várzea Grande nº. 3.505, de 14 de setembro de 2010, que 

dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica, fixou 

requisitos para a progressão funcional e para integralização dos efeitos 

financeiros dela decorrentes. Assim, de acordo com o artigo 84, o efeito 

financeiro do subsídio estabelecido deveria ser pago em 4 (quatro) 

parcelas no decorrer dos anos de 2011 a 2014, cada uma no percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do aumento, até a sua 

completa integralização ao salário do servidor. Logo, não tem o servidor 

direito ao valor integral do subsídio desde fevereiro de 2011, quando 

iniciaram os efeitos financeiros da mencionada Lei. (...).” (TJMT – Ap 

32183/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2017, DJe 9.11.2017). Pelo que se 

observa das fichas financeiras trazidas com inicial (pgs. 18 e 25), os 

valores oriundos do enquadramento foram devidamente quitados, não 

pendendo, assim, o pagamento de diferenças salariais. Assim, tendo a 

autora sido enquadrada no nível e classe correspondentes ao cargo de 

merendeira por ocasião da vigência da Lei n. 3.505/2010, bem como 

recebido a integralização do subsídio, de plano, fica afastado qualquer 

direito ao recebimento de diferenças salariais desse enquadramento, 

restando verificar se ela faz jus à elevação de nível a partir daí, cabendo 

pontuar que, nesse particular, à ré está com a razão, pois a autora não 

juntou aos autos qualquer prova de que não esteja corretamente 

enquadrada, tampouco especificou para qual classe e nível pretende ser 

elevada, deixando, assim, de comprovar fato constitutivo de seu direito à 

progressão. Na mesma linha, no que se refere ao salário família, 

verifica-se que, de fato, esse direito está assegurado aos servidores 

municipais, por meio da Lei n. 2.719/2004, àqueles que possuam “renda 

bruta mensal igual ou inferior ao teto definido para este benefício no 

Regime Geral de Previdência Social – RGPS, na proporção do respectivo 

número e filhos ou equiparados, de qualquer condição, de até quatorze 

anos ou inválidos” (sic). Contudo, a autora não descreve, tampouco 

comprova a idade de seus filhos a ensejar o pagamento e/ou prorrogação 

do referido benefício, o que impede o acolhimento do pleito. No tocante ao 

terço de férias de 2013, com referência ao ano de 2012, nota-se, da ficha 

financeira de pg. 46, que realmente não consta registro de pagamento da 

referida verba, diferente de 2012 (pg. 44) onde se vê a identificação 

desse pagamento no mês de março. Outrossim, é de se pontuar que o 

Município não comprovou ter pago à servidora o terço constitucional que 

lhe era devido, de modo que faz ela jus ao colhimento do pleito nesse 

ponto. Por fim, no que se refere à indenização por dano moral requerida 

pela autora, tem-se que o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988 

prevê a responsabilidade objetiva do Estado em relação aos atos 

praticados por seus agentes, nos seguintes termos: § 6º - As pessoas 

jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa. A teoria do risco administrativo 

baseia-se, portanto, no risco que a atuação do Estado encerra para os 

administrados e na possibilidade de acarretar ônus a certos membros da 

comunidade, que não seja suportado pelos demais, razão pela qual esse 

ônus deve ser reparado por toda a coletividade. Cabe acrescentar que o 

dano moral não exige a prova efetiva de sua incidência, bastando, assim, 

a demonstração do fato que gerou a dor, o sofrimento ou qualquer outro 

sentimento que o justifique, sendo, portanto presumível, como se observa 

dos julgados a seguir: “DANO MORAL – PROVA – Não há falar em prova 

do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, 

sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a 

condenação, sob pena de violação ao art. 334 do CPC” (REsp. 86.271-SP, 

3ª T., Rel. Min. C. A. Menezes Direito – DJU 09.12.97 in “Revista Jurídica” 

244, p. 90) “O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio 

não há como ser provado. Ele existe tão-somente pela ofensa, e dela é 

presumido, sendo o bastante para justificar a indenização” (RT 681/163) A 

jurisprudência tem entendido, porém, que a ofensa moral indenizável tem 

que ir além de meros aborrecimentos ou pequenas frustrações, conforme 

se infere dos textos extraídos de alguns julgados do Superior Tribunal de 

Justiça e do Estado de Mato Grosso: “não há dever de indenizar pelo 

Estado quando a situação descrita na exordial caracterizar mero 

aborrecimento ou simples dissabor” TJ/MT - Apelação / Remessa 

Necessária 89014/2014 – Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Maria Erotides 

Kneip Baranja, p. 4.4.2016, p. DJE 9.5.2016) “quando a situação 

experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, 

sofrimento ou constrangimento, não há falar em dano moral, uma vez que 

se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor” 

(AgRg no AREsp 701.905/MG – Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 

1.12.2015, p. DJe 16.12.2015) “O mero atraso no pagamento não gera, por 

si só, o aborrecimento capaz de levar a condenação do ente público ao 

pagamento de danos morais.” (TJ/MT - Ap 136184/2014 – Quarta Câmara 

Cível, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 3.11.2015, p. DJE 17.11.2015) No 

caso em tela, não há que se falar em indenização moral simplesmente 

porque a autora deixou de receber o seu terço de férias em momento 

oportuno, vez que esse fato, por si só, não ultrapassa o limite do dissabor 

e desolação, sentimentos estes não indenizáveis. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Danos Materiais e Morais intentada por Raquel Regina da Rocha 

em face da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, a fim de condenar este 

a pagar à servidora o terço constitucional do ano de 2012, devido em 

2013, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 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 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E[1]. Considerando que a ré decaiu de parte mínima do 

pedido, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Suspendo, porém a cobrança por 

ser ela beneficiária da justiça gratuita. Processo não sujeito ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, do CPC. Havendo apelação 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] 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001416-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARDOSO & PINHEIRO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BENEDITO GONÇALVES NETO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. CARDOSO & PINHEIRO LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente qualificada nos autos, impetrou Mandado de 

Segurança contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE GESTÃO 

FAZENDÁRIA SR. BENEDITO GONÇALVES NETO, alegando, em síntese, 

estar sendo impedida de retirar certidão positiva com efeito de negativa 

por conta de pendências financeiras, cujas dívidas estão sendo 

contestadas nos processos administrativos n. 468441/17 e 484880/17. 

Esclareceu que, apesar de ter impugnado o Auto de Infração n. 4/2015, 

demonstrando que o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN 

não é devido, uma vez que os serviços foram executados em outro 
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Estado da Federação (Belém/PA), até o presente momento não houve 

decisão e o crédito tributário não foi suspenso. Argumentou que, além de 

ter sido indeferido o seu pedido de substituição de notas fiscais, o fiscal 

de tributos fez o lançamento de ofício, gerando o crédito tributário no valor 

de R$ 7.637,06 (sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e seis centavos), 

tendo impugnado tal decisão (protocolo n. 468441/17), porém o pleito foi 

indeferido, ensejando o recurso administrativo para a primeira instância 

(protocolo n. 484880/17), que foi negado. Afirmou ter interposto novo 

recurso administrativo para a segunda instância (Protocolo n. 504207/18), 

porém o pleito ainda não foi decidido, enfatizando que a demora na 

liberação da certidão positiva com efeito de negativa está emperrando a 

sua atividade empresarial, sobretudo pelo fato de que recebeu uma carta 

convite do Grupo Energisa/MG, que exige a apresentação da referida 

certidão. Por essa razão, com fulcro no art. 151 do CTN, requereu a 

concessão liminar do pleito para o fim de que fosse ordenada a imediata 

suspensão de exigibilidade dos créditos tributários, bem como a expedição 

de certidão positiva com efeito de negativa, enquanto perdurar a 

discussão administrativa. A inicial veio instruída com vários documentos. A 

liminar foi deferida. Em suas informações, a autoridade coatora informou, 

inicialmente, o cumprimento da ordem liminar, reconhecendo, no mérito, 

não ter suspendido a exigibilidade do crédito tributário que estava sendo 

discutido administrativamente por falha no sistema de processos 

administrativos municipais e não por dolo. Por essa razão, pugnou pela 

extinção do feito por ausência de interesse processual, justificando que 

até mesmo administrativamente poderia ter acolhido a pretensão exposta 

no mandamus. Instado a se manifestar, o Ministério Público foi favorável 

ao deferimento do pleito. É o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o 

procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o 

presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei, com 

a verificação quanto à apontada ilegalidade no ato praticado pelo 

impetrado de impedir a impetrante de obter a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário, com a consequente expedição de certidão positiva com 

efeito de negativa. Segundo se vê das informações do impetrado, este 

reconhece ter lesionado o direito líquido e certo da impetrante de obter a 

suspensão do crédito tributário discutido nas vias administrativas, 

justificando, apenas, que esse fato se deu por falha em seu sistema. 

Outro não poderia ser o entendimento, como bem salientado na decisão 

primeira, já que o pedido encontra respaldo na própria legislação tributária 

nacional, mais especificamente no art. 151, do CPC, que prevê, como 

hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, “as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladores do processo 

administrativo”, fato que autoriza a emissão da certidão positiva com efeito 

de negativa, também pretendido pela impetrante. Desse modo, não 

havendo necessidade de maior perquirição acerca do tema, concedo a 

segurança, julgando procedente o pedido formulado no Mandado de 

Segurança impetrado pela empresa Cardoso & Pinheiro Ltda contra ato 

praticado pelo Secretário de Fazenda do Município de Várzea Grande, Sr. 

João Benedito Gonçalves Neto, confirmando a liminar já concedida, bem 

como declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o impetrado 

nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, 

com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, 

XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. 

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas de estilo e, em seguida, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001416-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARDOSO & PINHEIRO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BENEDITO GONÇALVES NETO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. CARDOSO & PINHEIRO LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente qualificada nos autos, impetrou Mandado de 

Segurança contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE GESTÃO 

FAZENDÁRIA SR. BENEDITO GONÇALVES NETO, alegando, em síntese, 

estar sendo impedida de retirar certidão positiva com efeito de negativa 

por conta de pendências financeiras, cujas dívidas estão sendo 

contestadas nos processos administrativos n. 468441/17 e 484880/17. 

Esclareceu que, apesar de ter impugnado o Auto de Infração n. 4/2015, 

demonstrando que o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN 

não é devido, uma vez que os serviços foram executados em outro 

Estado da Federação (Belém/PA), até o presente momento não houve 

decisão e o crédito tributário não foi suspenso. Argumentou que, além de 

ter sido indeferido o seu pedido de substituição de notas fiscais, o fiscal 

de tributos fez o lançamento de ofício, gerando o crédito tributário no valor 

de R$ 7.637,06 (sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e seis centavos), 

tendo impugnado tal decisão (protocolo n. 468441/17), porém o pleito foi 

indeferido, ensejando o recurso administrativo para a primeira instância 

(protocolo n. 484880/17), que foi negado. Afirmou ter interposto novo 

recurso administrativo para a segunda instância (Protocolo n. 504207/18), 

porém o pleito ainda não foi decidido, enfatizando que a demora na 

liberação da certidão positiva com efeito de negativa está emperrando a 

sua atividade empresarial, sobretudo pelo fato de que recebeu uma carta 

convite do Grupo Energisa/MG, que exige a apresentação da referida 

certidão. Por essa razão, com fulcro no art. 151 do CTN, requereu a 

concessão liminar do pleito para o fim de que fosse ordenada a imediata 

suspensão de exigibilidade dos créditos tributários, bem como a expedição 

de certidão positiva com efeito de negativa, enquanto perdurar a 

discussão administrativa. A inicial veio instruída com vários documentos. A 

liminar foi deferida. Em suas informações, a autoridade coatora informou, 

inicialmente, o cumprimento da ordem liminar, reconhecendo, no mérito, 

não ter suspendido a exigibilidade do crédito tributário que estava sendo 

discutido administrativamente por falha no sistema de processos 

administrativos municipais e não por dolo. Por essa razão, pugnou pela 

extinção do feito por ausência de interesse processual, justificando que 

até mesmo administrativamente poderia ter acolhido a pretensão exposta 

no mandamus. Instado a se manifestar, o Ministério Público foi favorável 

ao deferimento do pleito. É o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o 

procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o 

presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei, com 

a verificação quanto à apontada ilegalidade no ato praticado pelo 

impetrado de impedir a impetrante de obter a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário, com a consequente expedição de certidão positiva com 

efeito de negativa. Segundo se vê das informações do impetrado, este 

reconhece ter lesionado o direito líquido e certo da impetrante de obter a 

suspensão do crédito tributário discutido nas vias administrativas, 

justificando, apenas, que esse fato se deu por falha em seu sistema. 

Outro não poderia ser o entendimento, como bem salientado na decisão 

primeira, já que o pedido encontra respaldo na própria legislação tributária 

nacional, mais especificamente no art. 151, do CPC, que prevê, como 

hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, “as 

reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladores do processo 

administrativo”, fato que autoriza a emissão da certidão positiva com efeito 

de negativa, também pretendido pela impetrante. Desse modo, não 

havendo necessidade de maior perquirição acerca do tema, concedo a 

segurança, julgando procedente o pedido formulado no Mandado de 

Segurança impetrado pela empresa Cardoso & Pinheiro Ltda contra ato 

praticado pelo Secretário de Fazenda do Município de Várzea Grande, Sr. 

João Benedito Gonçalves Neto, confirmando a liminar já concedida, bem 

como declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o impetrado 

nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, 

com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, 

XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. 

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas de estilo e, em seguida, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1009376-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARCOS MINOSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. FERNANDO MARCOS MINOSSO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação Indenizatória Decorrente de Desapropriação Indireta”, em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pelos fatos e fundamentos jurídicos 
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expostos na peça primeira, requerendo a condenação do requerido ao 

pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da 

posse ilegal de seu imóvel localizado na Avenida Ulisses Pompeu de 

Campos, n. 150, nesta comarca. Relata ser legítimo proprietário do referido 

bem, com área de 825,00m², que, todavia, foi ocupado pelo Município de 

Várzea Grande em 1.1.2008, sem prévia notificação ou justa indenização, 

tendo o ente público iniciado a construção de um ponto de táxi, na data de 

20.2.2016, sem autorização ou aviso prévio, conforme fotos e projetos em 

anexo. Narra ter notificado formalmente o requerido para que formalizasse 

a desapropriação, mediante o pagamento da justa indenização no 

montante de R$ 2.480.362,50 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), porém não 

obteve êxito. Pede, pois, a condenação do ente público municipal ao 

pagamento do valor atualizado da indenização no montante de R$ 

2.964.033,19 (dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, trinta e 

três reais e dezenove centavos) mais R$ 100.000,00 (cem mil reais) e 

danos morais. O pedido veio instruído com diversos documentos. Depois 

de contestado o pleito, a parte autora desiste da ação, juntando 

manifestação assinada pelo réu, na qual as partes acordam que os 

honorários serão pagos pelas próprias partes e as custas pela 

demandante. É a síntese do necessário. Decido. Diante da manifesta 

desistência do pedido, assentida pela parte ré, homologo-a, por sentença, 

declarando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

VIII, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, 

deixando de condená-la em honorários, uma vez que as partes se 

comprometeram em arcar com tal verba. Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008731-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA ULIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIR VIANA SAVARIS OAB - RO4924-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. CLAUDIA MARIA ULIANO, qualificada nos autos em epigrafe, 

propôs “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais – 

Pedido de Liminar” em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, igualmente qualificada, 

porque, segundo alega, pertence ao quadro de servidores públicos 

municipais, ocupando o cargo de agente de serviços gerais desde 

30.4.2002, fazendo, portanto, jus ao enquadramento funcional conforme 

sua qualificação profissional. Argumentou que mesmo depois de ter gasto 

tempo e dedicação para obter melhor qualificação e ascensão funcional 

tanto laboral quanto financeira, tais direitos não lhes foram conferidos, já 

que vem percebendo salário inferior ao que deveria. Narrou que desde 

2004 vem pleiteando sua recomposição salarial, porém somente em 2010 

ganhou forças e, desde então, por diversas vezes, entregou 

documentação e requereu o seu enquadramento na carreira de 

profissionais da educação, sem lograr êxito, tendo, inclusive, permanecido 

afastada de suas funções em determinado período por conta de 

problemas de saúde, vindo a ser readaptada, exercendo suas funções 

atuais na “brinquedoteca”, onde vem sofrendo discriminação e 

preconceito por parte de alguns servidores. Alegou não ter recebido o 

terço constitucional de 2013 e que, além disso, a ré cessou o pagamento 

do salário família quando seu filho completou 11 anos, em afronta às 

normas legais que preveem o pagamento da referida verba até que os 

menores completem 14 anos de idade. Afirmou que, por conta disso, 

sofreu um prejuízo material no valor estimado de R$ 265.119,12 (duzentos 

e sessenta e cinco mil, cento e dezenove reais e doze centavos) 

referente ao seu não enquadramento no período de 2010 a 2017 e de R$ 

3.000,00 (três mil reais) do salário família e do terço de férias. Ao final, 

pugnou pela concessão da tutela de evidência, consistente em seu 

imediato enquadramento, com a condenação do réu à obrigação de fazer 

de adequação de seu salário, mais o pagamento do valor de R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais) de danos morais sofridos em decorrência da perda 

salarial sofrida, mesmo permanecendo na ativa, ainda que doente, além 

dos danos materiais acima descritos. Juntou diversos documentos. A 

tutela de evidência foi indeferida na decisão inaugural. Em contestação, a 

ré sustentou, preliminarmente, a prescrição quinquenal, alegando, bem 

como a sua ilegitimidade em relação ao salário família, afirmando que o 

pagamento da referida verba é de responsabilidade do PREVIVAG, além 

da inépcia da inicial em relação ao enquadramento, já que a autora não 

comprovou em qual classe e nível atualmente se encontra, tampouco 

juntou aos autos a portaria de seu enquadramento. Quanto ao mérito, 

alegou não ter restado comprovado o direito da autora ao enquadramento 

pretendido, enfatizando que em 2010 ela foi devidamente elevada e que só 

a partir de 12.11.2016 faria jus à progressão para a classe D, sendo que 

em 2014 foi realizado o seu enquadramento no nível 4, por meio da 

Portaria n. 124/2014 e refuta a importância cobrada, esclarecendo que 

eventual valor devido à servidora deverá ser apurado em liquidação de 

sentença. Refutou, ainda, a pretensão da servidora de ser moralmente 

indenizada, pugnando, ao final, pela improcedência do pleito. Não houve 

impugnação. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção e outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, 

antes de adentrar o mérito, impõe-se o enfrentamento das preliminares 

sustentadas pela ré, consistentes na prescrição quinquenal, na 

ilegitimidade passiva (salário família) e na inépcia da inicial 

(enquadramento), cumprindo salientar, quanto à primeira, que, cabendo 

assinalar que, de acordo com o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal: 

“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos 

resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco 

anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos 

após a extinção do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional 

alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na 

jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação promovida 

contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as 

regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 

20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do 

art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 

56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do disposto neste 

Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a prescrição 

quinquenal, contada a partir do vencimento do período aquisitivo, tanto 

para o gozo, como para os efeitos financeiros decorrente." A 

jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo: “Nas relações 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.” Nesse passo, eventuais verbas salariais devidas à 

servidora anteriores ao quinquênio que antecede à propositura da ação 

(24.11.2017) foram alcançadas pela prescrição. Quanto à ilegitimidade 

passiva, cumpre esclarecer que, apesar de o benefício de salário-família 

ser administrado pelo PREVIVAG, como bem argumenta a ré, é certo que o 

repasse dos respectivos valores é de responsabilidade da municipalidade, 

ainda que a inscrição do segurado e/ou dependente deva ocorrer 

diretamente junto ao instituto de previdência. É o que se verifica no art. 16, 

§ 2º, da Lei Municipal n. 2.719/2004, que assim estabelece: “As cotas do 

salário-família, pagas pelo município, deverão ser deduzidas quando do 

recolhimento das contribuições sobre a folha de pagamento” (sic – com 

destaque nosso), o que justifica a permanência do Município no polo 

passivo da lide. Dessa forma, rejeito a preliminar. No que se refere à 

inépcia da inicial, referente ao enquadramento, verifica-se que a ré 

fundamenta o seu pedido na ausência de documentos e/ou prova que 

demonstrem a atual classificação (nível e classe) da servidora, bem como 

da descrição da classe e do nível em que pretende ser enquadrada, 

situações que claramente se confundem com o mérito e serão analisadas 

na sequência. Quanto ao mérito da demanda, mais especificamente quanto 

ao apontado direito da requerente de obtenção da progressão na carreira 
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de professores da rede municipal de ensino de Várzea Grande, como 

agente de serviços gerais, sob a forma de promoção nas classes e níveis 

e, por consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a 

promoção, cumpre salientar que, de acordo com as provas produzidas 

nos autos, em especial a ficha financeira da requerente, esta é servidora 

pública do Município de Várzea Grande desde 30.4.2002, ocupante do 

cargo de agente de serviços gerais, e, nessa condição, diz fazer jus ao 

enquadramento, com suporte em sua qualificação profissional. 

Observa-se, contudo, que a função desempenhada pela requerente era 

regida inicialmente pela Lei Municipal nº 2.361/2001, que dispunha sobre o 

Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do 

Município de Várzea Grande, estabelecendo, em seu art. 3º, a seguinte 

redação: “Art. 3º - Para efeitos desta Lei, entende-se por: (...) V – 

magistério público municipal, o conjunto de profissionais titulares de cargo 

de professor do ensino público do Município de Várzea Grande; VI – 

professor, o titular de cargo da carreira do magistério público municipal, 

com funções de magistério; VII – funções de magistério, as atividades de 

docência e de suporte pedagógico direto à docência, incluídas as de 

direção e coordenação pedagógica. (...) Art. 5º - A carreira do magistério 

público municipal é integrada pelo cargo de provimento efetivo de 

professor e estruturada em classes e níveis. (...) Art. 70 – O primeiro 

provimento do cargo de professor da carreira do magistério público 

municipal dar-se-á com os titulares de cargos efetivos de profissionais do 

magistério, atendida a exigência mínima de habilitação específica para o 

cargo. § 1º - O enquadramento na carreira dos professores referidos no 

caput deste artigo dar-se-á pelo nível de habilitação e pelo tempo de 

serviço. § 2º - Os profissionais do magistério serão distribuídos nas 

classes e níveis com observância da posição relativa ocupada no Plano 

de Carreira vigente. (...) Art. 71 – Os atuais titulares de cargo de 

professor, que não atenderem aos requisitos para o enquadramento no 

cargo previsto nesta Lei, terão o prazo máximo de 05 (cinco) anos, para 

habilitar-se nos termos da legislação vigente. Parágrafo único – O Poder 

Público Municipal deverá, neste prazo, oportunizar a habilitação dos 

professores leigos em exercício na rede municipal de ensino. Vê-se, do 

exposto, que a referida lei municipal estabelecia as regras de progressão 

na carreira dos professores, inclusive prevendo a possibilidade de opção 

pelo cargo por aqueles que estavam em exercício, bem como 

estabelecendo prazo para a habilitação dos servidores que ainda não 

atendiam aos requisitos para o devido enquadramento. Observa-se, no 

entanto, que o cargo de merendeira não compreende a classe dos 

trabalhadores da educação básica, assim se inferindo da Lei Federal n. 

11.738/08, que regulamenta a alínea “e”, do inciso III, do caput do art. 60 do 

Ato das Disposições Transitórias, para instituir o piso salarial profissional 

nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, 

in verbis: “Art. 2º (...) (...) § 2º Por profissionais do magistério público da 

educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades 

de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou 

administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e 

coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares 

de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a 

formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases 

da educação nacional. (destaquei). Tal proposição tornou-se mais clara a 

partir da vigência da referida Lei Complementar Municipal nº 3.505/2010, 

que reproduzindo a mencionada lei federal, não observou na carreira 

educacional o cargo de merendeira, consoante se vê das seguintes 

normas: “Art. 2º. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por 

Trabalhadores da Educação Básica o conjunto de professores que 

exercem atividades de docência ou suporte pedagógico direito a tais 

atividades, incluídas as de Coordenação, Assessoramento Pedagógico, 

Direção Escolar, Supervisão Escolar e, ainda, os Técnicos Administrativos 

Educacionais, Técnicos de Desenvolvimento Educacional, que 

desempenham atividades nas unidades escolares e na administração 

central do Sistema Público Municipal da Educação Básica. (...) Art. 5º - As 

carreiras de que tratam a presente Lei Complementar são constituídas dos 

cargos de: I – Professor – que deve ser provido por profissional habilitado 

em nível superior para a docência na educação infantil e no ensino 

fundamental. II – Técnico Administrativo Educacional (...) III – Técnico em 

Desenvolvimento Educacional que se subdivide em: a) Perfil Técnico de 

Desenvolvimento Infantil (...) b) Perfil Técnico de Desenvolvimento 

Educacional Especializado (...) IV – Técnico de Suporte Administrativo 

Funcional (... – destaquei). Mais adiante, vê-se no art. 77 da referida lei, a 

seguinte redação: “Art. 77 – Os demais trabalhadores da Educação serão 

enquadrados nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação e 

tempo de serviço atuais, observado o seguinte: (...) VI – Os trabalhadores 

da educação que atualmente se encontram investidos nos cargos de 

Merendeira, Cozinheiro, Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de 

Serviços Gerais serão enquadrados em conformidade com as disposições 

transitórias. (destaquei e sublinhei). O art. 80, por seu turno, inserido no 

Título IX das Disposições Transitórias Finais, prevê o seguinte: “Art. 80 – 

Ficam extintos, à medida que vagarem, os cargos de Merendeira, 

cozinheiro, Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços 

Gerais, Horticultor e Artífice de Obras Civis dos quadros da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, devendo os seus ocupantes serem 

enquadrados na tabela constante do Anexo V, que dispõe sobre os 

Cargos de Nível Elementar, em conformidade com sua habilitação e tempo 

de serviço atuais.” (destaquei). O mencionado Anexo V, constante da 

Tabela – Nível Elementar, prevê a progressão por classe na seguinte 

ordem: Nível Elementar na Classe A; Nível Médio na Classe B, Nível Escolar 

Superior na Classe C e, por fim, nível escolar de Especialização na Classe 

D. No que respeita aos níveis, estabelece o art. 51 o seguinte: “Art. 51 – O 

Trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de 

um nível para outro, desde que aprovado em processo de avaliação 

obrigatória, a cada 03 (três) anos. § 1º - Decorrido o prazo no caput, e 

não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á 

automaticamente.” (destaquei). Tem-se, assim, que quando a Lei 

Complementar Municipal n. 3.505/2010 entrou em vigor (14.9.2010), a 

requerente possuía 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias 

de serviços prestados, tendo, por isso, sido enquadrada acertadamente 

no Nível 3, Classe B (pg. 119), resumindo-se a presente lide ao disposto 

no art. 84 da referida lei complementar, in verbis: “Art. 84 – Os efeitos 

financeiros da presente Lei Complementar serão integralizados em quatro 

parcelas: I – A primeira a ser implementada no mês de fevereiro de 2011, 

correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); II – A 

segunda a ser implementada no mês de fevereiro de 2012, 

correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); III – A 

terceira a ser implementada no mês de fevereiro de 2013, correspondente 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento); IV – A quarta a ser 

implementada no mês de fevereiro de 2014, correspondente ao percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento), integralizando 100% (cem por cento).” 

Assim, com a entrada em vigor da Lei Complementar n. 3.554/2011, 

restaram alterados tão somente os Anexos II a VII da Lei Complementar n. 

3.505/2010, de forma que a regra que dispunha sobre a integralização 

parcelada do subsídio permaneceu vigente. O mesmo aconteceu com as 

Leis Complementares ns. 3.606/2011 e 3.759/2012, que alteraram o piso 

municipal, sem, contudo, modificar a forma como este subsídio seria 

integralizado ao salário do servidor. Logo, aos servidores abrangidos pela 

mencionada legislação, não foi assegurado o subsídio integral previsto 

quando da promulgação da lei, mas apenas a perspectiva de sua 

integralização gradativa, que teve como termo final o ano de 2014, data em 

que passou a vigorar o subsídio em sua totalidade. A jurisprudência 

mato-grossense ao enfrentar matéria semelhante, assim se posicionou: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA 

PÚBLICA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MERENDEIRA – 

ENQUADRAMENTO REALIZADO – PAGAMENTO RETROATIVO DO 

SUBSÍDIO — NÃO CABIMENTO — INCORPORAÇÃO REALIZADA NA 

FORMA DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 

3.505, DE 14 DE SETEMBRO DE 2010 – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

–– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A Lei Complementar 

do Município de Várzea Grande nº. 3.505, de 14 de setembro de 2010, que 

dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica, fixou 

requisitos para a progressão funcional e para integralização dos efeitos 

financeiros dela decorrentes. Assim, de acordo com o artigo 84, o efeito 

financeiro do subsídio estabelecido deveria ser pago em 4 (quatro) 

parcelas no decorrer dos anos de 2011 a 2014, cada uma no percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do aumento, até a sua 

completa integralização ao salário do servidor. Logo, não tem o servidor 

direito ao valor integral do subsídio desde fevereiro de 2011, quando 

iniciaram os efeitos financeiros da mencionada Lei. (...).” (TJMT – Ap 

32183/2016, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2017, DJe 9.11.2017). Pelo que se 

observa das fichas financeiras trazidas com inicial (pgs. 77 e 80), os 

valores oriundos do enquadramento foram devidamente quitados, não 

pendendo, assim, o pagamento de diferenças salariais. Assim, tendo a 

autora sido enquadrada no nível e classe correspondentes ao cargo de 
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merendeira por ocasião da vigência da Lei n. 3.505/2010, bem como 

recebido a integralização do subsídio, de plano, fica afastado qualquer 

direito ao recebimento de diferenças salariais desse enquadramento, 

restando verificar se ela faz jus à elevação de nível a partir daí, cabendo 

pontuar que, nesse particular, à ré está com a razão, pois a autora não 

juntou aos autos qualquer prova de que não esteja corretamente 

enquadrada, tampouco especificou para qual classe e nível pretende ser 

elevada, deixando, assim, de comprovar fato constitutivo de seu direito à 

progressão. No que se refere ao salário família, verifica-se que, de fato, 

esse direito está assegurado aos servidores municipais, por meio da Lei n. 

2.719/2004, àqueles que possuam “renda bruta mensal igual ou inferior ao 

teto definido para este benefício no Regime Geral de Previdência Social – 

RGPS, na proporção do respectivo número e filhos ou equiparados, de 

qualquer condição, de até quatorze anos ou inválidos” (sic). Nesse passo, 

levando-se em conta que o filho da requerente, Rodrigo Uliano da Silva, é 

nascido em 26.3.2002, conforme se infere do documento de pg. 82, o 

benefício deveria ter sido pago até 26.3.2016, o que não aconteceu, já que 

as fichas financeiras contidas nos autos registram pagamento apenas até 

abril de 2014 (pg. 89). No tocante ao terço de férias de 2013, com 

referência ao ano de 2012, nota-se, da ficha financeira de pg. 88, que 

realmente não consta registro de pagamento da referida verba. Outrossim, 

é de se pontuar que o Município não comprovou ter pago à servidora o 

terço constitucional que lhe era devido, de modo que faz ela jus ao 

colhimento do pleito nesse ponto. Por fim, no que se refere à indenização 

por dano moral requerida pela autora, tem-se que o artigo 37, § 6º, da 

Constituição Federal de 1988 prevê a responsabilidade objetiva do Estado 

em relação aos atos praticados por seus agentes, nos seguintes termos: 

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A teoria do 

risco administrativo baseia-se, portanto, no risco que a atuação do Estado 

encerra para os administrados e na possibilidade de acarretar ônus a 

certos membros da comunidade, que não seja suportado pelos demais, 

razão pela qual esse ônus deve ser reparado por toda a coletividade. 

Cabe acrescentar que o dano moral não exige a prova efetiva de sua 

incidência, bastando, assim, a demonstração do fato que gerou a dor, o 

sofrimento ou qualquer outro sentimento que o justifique, sendo, portanto 

presumível, como se observa dos julgados a seguir: “DANO MORAL – 

PROVA – Não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato 

que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. 

Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao 

art. 334 do CPC” (REsp. 86.271-SP, 3ª T., Rel. Min. C. A. Menezes Direito – 

DJU 09.12.97 in “Revista Jurídica” 244, p. 90) “O dano simplesmente moral, 

sem repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe 

tão-somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante para 

justificar a indenização” (RT 681/163) A jurisprudência tem entendido, 

porém, que a ofensa moral indenizável tem que ir além de meros 

aborrecimentos ou pequenas frustrações, conforme se infere dos textos 

extraídos de alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Estado 

de Mato Grosso: “não há dever de indenizar pelo Estado quando a 

situação descrita na exordial caracterizar mero aborrecimento ou simples 

dissabor” TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 89014/2014 – Terceira 

Câmara Cível, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranja, p. 4.4.2016, p. DJE 

9.5.2016) “quando a situação experimentada não tem o condão de expor a 

parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento, não há falar em dano 

moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero 

aborrecimento ou dissabor” (AgRg no AREsp 701.905/MG – Quarta Turma, 

Rel. Ministro Raul Araújo, j. 1.12.2015, p. DJe 16.12.2015) “O mero atraso 

no pagamento não gera, por si só, o aborrecimento capaz de levar a 

condenação do ente público ao pagamento de danos morais.” (TJ/MT - Ap 

136184/2014 – Quarta Câmara Cível, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 

3.11.2015, p. DJE 17.11.2015) No caso em tela, não há que se falar em 

indenização moral simplesmente porque a autora deixou de receber as 

verbas salariais em momento oportuno, vez que esse fato, por si só, não 

ultrapassa o limite do dissabor e desolação, sentimentos estes não 

indenizáveis, cabendo esclarecer que, de acordo com a inicial, o pleito 

indenizatório está embasado nesse fundamento (não pagamento das 

verbas salariais – enquadramento – terço de férias e salário família). 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais intentada por 

Claudia Maria Uliano em face da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, a 

fim de condenar esta a pagar à servidora o terço constitucional do ano de 

2012, devido em 2013, bem como o salário família do período 

compreendido entre maio de 2014 e 26.3.2016 declarando, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 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 de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E[1]. Tendo a autora decaído de 

parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, 

caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” 

entre os litigantes “as despesas”. 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. Sendo assim, 

condeno apenas a parte autora a pagar metade das custas e despesas 

processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, 

nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, a ser suportado na proporção 

de 30% pela parte ré e 70% pela parte autora. Suspendo, porém, a 

cobrança pelo período de 5 anos em relação à parte autora por ser 

beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, do CPC). Processo não 

sujeito ao reexame necessário, nos termos do art. 496, do CPC. Havendo 

apelação 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] 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005321-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, RODRIGO BATISTA DA SILVA, qualificado nos autos, propôs, 

“Ação de Execução de Honorários Advocatícios” em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, 

para que a parte ré efetuasse o pagamento dos honorários advocatícios 

arbitrados em 5 (cinco) URHs. Intimado para, querendo, impugnar a 

execução, o executado deixou decorrer o prazo em branco (Id. 

10020911). Na sequência foi expedido Requisição de Pequeno Valor, 

sendo este, quitado, conforme se observa dos documentos juntados aos 

autos (Id. 15487904). Posteriormente a parte exequente manifestou 

informando a quitação do débito. É a síntese do necessário. Decido. 

Comprovado nos autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA 

ESTA EXECUÇÃO. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, 

dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005075-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VALERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Diante do teor da petição retro, defiro o pedido de dilação prazo 

para finalização do estudo social. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 297984 Nr: 18473-31.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCYLENE ALVES CUNHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA 

- OAB:17857, Regiane Alves Cunha - OAB:MT 7.712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pela 

Autarquia Federal (INSS), consoante se observa dos documentos 

juntados aos autos fls. 177 e196.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão fl. 199.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 90358 Nr: 11449-93.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DOMINGOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELINE ZANCHET MIOTTO - 

OAB:5.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARICE BAGNARA 

SCHLEICHER - OAB:19936/O

 Vistos.

Ouça-se a parte executada acerca do pedido retro, bem como 

desentranhe-se o documento de fls. 113-119 restituindo-o à sua 

subscritora para regular distribuição, fixando-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para manifestação.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 227213 Nr: 7382-46.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAURICIO SANTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE V. GRANDE- 

FUSVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pela 

Fundação Municipal (FUSVAG), consoante se observa dos documentos 

juntados aos autos fls. 249 e 253.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão fl. 256.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 245032 Nr: 5490-68.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SATU MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:MT 9.457, MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 17.648, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pela 

Autarquia Federal (INSS), consoante se observa dos documentos 

juntados aos autos fl. 369.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão fl. 372.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 54199 Nr: 495-56.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE - 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE-FUSVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:SP-148751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURILIO DE SANT ANA 

MALHEIROS - OAB:3.269/MT

 Visto...

A WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A, qualificada nos 

autos, propôs Ação de “Ação de Execução” em face da FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público, 

igualmente qualificado, objetivando, em síntese, o recebimento da quantia 

de R$ 401.138,65 (quatrocentos e um mil cento e trinta e oito reais e 

sessenta e cinco centavos).

Regularmente citado, o executado opôs embargos, o qual foi julgado 

improcedente, o que ensejou a expedição de Precatório, tendo o débito 

sido pago, segundo se observa do documento de fl. 606-610 e 628.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 285436 Nr: 4514-90.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINIL DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 Visto...

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pelo Estado 

de Mato Grosso, consoante se observa dos documentos juntados aos 

autos fls. 127-128.

Intimada a parte exequente para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente, esta requereu 

o arquivamento do feito.

 É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 280824 Nr: 24753-52.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pela 

Autarquia Federal (INSS), consoante se observa dos documentos 

juntados aos autos fls. 129 e 142.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão fl. 144.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 275538 Nr: 18833-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MERIAL SAÚDE ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:OAB/MT 10.209, 

PAULO AKIYO YASSUI - OAB:45310/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pelo Estado 

de Mato Grosso, consoante se observa dos documentos juntados aos 

autos fls. 420 e 440.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão fl. 442.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 324378 Nr: 20771-59.2013.811.0002

 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: ILDA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 74, II, da Lei n. 8.213/91, julgo 

procedente o pedido formulado nesta ação, condenando o requerido a 

conceder à requerente, o benefício de pensão por morte, equivalente a 1 

(um) salário mínimo, a partir da data do ajuizamento da ação (1.10.2013), 

bem como o abono anual previsto no art. 40 da referida lei.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). 

Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula 111 do STJ e art. 85, § 2º, 

do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, § 3º, I e art. 

509, § 2º, ambos do CPC.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005324-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES OAB - 992.880.441-91 

(PROCURADOR)

EDIVALDO LIMA DE MELO OAB - 011.012.371-98 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE ESPORTIVO OPERARIO VARZEAGRANDENSE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JONES GATTASS DIAS 

PROCESSO n. 1005324-72.2017.8.11.0002 Valor da causa: $1,000.00 

ESPÉCIE: [PROPRIEDADE]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, (LOT JD 

IMPERADOR), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 

Nome: EDIVALDO LIMA DE MELO Endereço: AVENIDA SANTA CRUZ, 79, 

quadra 05, casa 11, Cond. Solar das Torres, SANTA CRUZ II, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78077-000 Nome: SADORA XAVIER FONSECA CHAVES Endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, (LOT JD IMPERADOR), CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: CLUBE 

ESPORTIVO OPERARIO VARZEAGRANDENSE FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO REQUERIDO, para responder a ação, caso queira, no prazo 

legal, caso não o faça no prazo legal, ser-lhe-á nomeado curador 

especial, nos termos do artigo 257, IV do CPC. RESUMO DA INICIAL: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE REVERSÃO CUMULADA COM PEDIDO DE REVERSÃO 

DECISÃO: Em face do teor da manifestação do Município de Várzea 

Grande, pugnando pelo cancelamento da audiência de conciliação 

designada para a data de hoje (7.11.2018), defiro o pedido, bem como 

determino seja citado o requerido por edital com o prazo de 30 dias, 

certificando-se, após, o decurso do prazo para a propositura de eventuais 

embargos. Decorrido em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador 

especial, o ilustre Defensor Público que atua perante esta vara 
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especializada, a quem deverá ser dada vista dos autos para, querendo, 

apresentar defesa no prazo legal. Após, conclusos. ADVERTÊNCIAS: 1. 

PRAZO: O prazo para RESPONDER a ação é de 15 (quinze) dias. Esse 

prazo será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com 

procuradores distintos, de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública, 

caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público. 2. Não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida 

como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, 3 Em caso de 

revelia, ser-lhe-á nomeado curador especial, nos termos do artigo 257, IV, 

do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIZANGELA 

PEREIRA LEITE COSTA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 7 de novembro 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.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 302128 Nr: 22914-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edil Moreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS MARTINHO AVALLONE 

PIRES - OAB:4626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES CAETANO ROSA - 

OAB:4.371/MT

 Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “ante a verificação de 

que as partes chegaram a uma composição, conforme se vê acima, 

consubstanciado na proposta apresentada nesta data pelo demandado 

Edil Moreira da Costa e que ora se junta aos autos, bem como no cálculo 

de atualização monetária apresentado pelo Município de Várzea Grande, 

homologo a avença, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, assinalando a dispensa dos honorários 

advocatícios, exatamente como ajustado na proposta apresentada nesta 

data. Dou a presente por publicada nesta data. Registre-se. As partes 

desistem do prazo recursal. Saem devidamente intimados. Baixem-se, 

anote-se e arquiva-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 262462 Nr: 1319-34.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE OLIVEIRA, DLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR APARECIDO 

BAPTISTA - OAB:3513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 373461 Nr: 21906-72.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MOREIRA SILVA DE SOUZA, 

FRAMIOS CUSTODIO LEOTERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:

 Intimar o advogado Lauro Gonçalo da Costa (OAB/MT 15.304), defensor 

do acusado Osmar Moreira Silva de Souza, para comparecer à Sessão de 

Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, 

designada para o dia 29/11/2018 às 13h30min, devendo comparecer com 

30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a preparação para a 

sessão de julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 78893 Nr: 1294-31.2005.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443

 “VISTOS ETC.

Diante da ausência dos advogados do réu, conforme justificativa 

acostada, imperiosa a redesignação da sessão.

De outra feita, tendo em vista que o réu informou neste ato não ter 

condições de constituir novo advogado de defesa, NOMEIO a Defensoria 

Pública para atuar em seu favor.

 Abra-se vista para que tenha ciência da nomeação, manifestando o que 

entender de direito.

Desta forma, aguarde-se a inclusão em pauta de julgamento para a 

próxima reunião periódica.

Às providências.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 513622 Nr: 20851-81.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Doutora Fernanda Mendes Pereira OAB/MT 4455, defensora de 

Luiz Felipe da Silva Santos, para que tome conhecimento da decisão a 

seguir transcrita:Vistos.Considerando a petição de pp. 117/119, intime-se 

o causídico para que apresente a competente procuração, no prazo de 10 

(dez) dias.Int.

2ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 551689 Nr: 15769-35.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DOS SANTOS BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE APARECIDA 

BRINQUEDO BENITES - OAB:23.227

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

apresentar DEFESA PRELIMINAR, no prazo 10 (DEZ) DIAS.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 525285 Nr: 1568-38.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ROSA SALES, JOADILSON 

AMARAL DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo: 30

Intimando:Réu(s): Rosangela Rosa Sales, Cpf: 59437804168, Rg: 

0918126-1 SSP MT Filiação: Nadir Rosa de Jesus Sales, data de 

nascimento: 01/03/1973, brasileiro(a), natural de Santa fé do sul-SP, 

solteiro(a), assentadora de piso, Endereço: Rua 37, S/n, Bairro: São 

Simão, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado (s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei n° 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1°, as Lei n° 11.343/2006).Não sendo apresentada 

resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para oferecê-lo (art. 

55, § 3°, da Lei n° 11.343/2006).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc,

Tendo em vista certidão de fls. 111, acolho a cota Ministerial de fls. 112. 

Notifique-se os denunciados por edital.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 540377 Nr: 10109-60.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA KAROLINE CARDOSO PEREIRA, 

ELTON ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo: 30

Intimando:Réu(s): Karla Karoline Cardoso Pereira, Cpf: 06307687142, Rg: 

2658770-0 SSP MT Filiação: Jadir Pereira e Carla Patricia Cardoso, data de 

nascimento: 11/04/1995, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

atendente/desempregada, Endereço: Av Tiradentes, N. 4, Bairro: Nova 

Esperança, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado (s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei n° 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1°, as Lei n° 11.343/2006).Não sendo apresentada 

resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para oferecê-lo (art. 

55, § 3°, da Lei n° 11.343/2006).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc,

Acolho a cota Ministerial de fls. 85, notifique-se os réus por edital.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 540377 Nr: 10109-60.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA KAROLINE CARDOSO PEREIRA, 

ELTON ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo: 30

Intimando:Réu(s): Elton Alves, Cpf: 80184740100, Rg: 10.103.791 SSP MT 

Filiação: Adenair Corrêa da Cruz e Maria de Fátima Alves, data de 

nascimento: 08/08/1978, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

moto taxista-entregador de salgado e mar, Endereço: Rua das Camélias 

(Ou Rua 06), Quadra 10, Nº 25, Bairro: Tarumã, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado (s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei n° 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1°, as Lei n° 11.343/2006).Não sendo apresentada 

resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para oferecê-lo (art. 

55, § 3°, da Lei n° 11.343/2006).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc,

Acolho a cota Ministerial de fls. 85, notifique-se os réus por edital.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 525285 Nr: 1568-38.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ROSA SALES, JOADILSON 

AMARAL DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo: 30

Intimando:Réu(s): Joadilson Amaral de Carvalho, Rg: 19979479 SSP MT 

Filiação: Admilson Reis de Carvalho e Rosinete Maria do Amaral, data de 

nascimento: 31/10/1989, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

vendedor, Endereço: Rua 05, Quadra 124, Nº 21, Bairro: São Simão, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 
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POLO PASSIVO, acima qualificado (s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei n° 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1°, as Lei n° 11.343/2006).Não sendo apresentada 

resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para oferecê-lo (art. 

55, § 3°, da Lei n° 11.343/2006).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc,

Tendo em vista certidão de fls. 111, acolho a cota Ministerial de fls. 112. 

Notifique-se os denunciados por edital.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 498267 Nr: 12816-35.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL F. MOREIRA - OAB:6833

 SENTENÇA.VISTOS .Diante disso é impositiva a desclassificação, ficando 

por conta do art. 28 da Lei 11.343.06, a depender, evidentemente do 

julgamento do juízo competente, qual seja, o juizado especial criminal desta 

comarca.Pelo exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas 

imputado ao réu JONATAN FERREIRA DA SILVA, suficientemente 

qualificado nos autos, para outro não inserido na competência deste juízo, 

possivelmente do art. 28, caput da lei 11.343/06.Por conseguinte, nos 

termos do art. 383, § 2° do Código de Processo Penal, determino o 

encaminhamento do feito, após o trânsito em julgado desta, ao Juizado 

Especial Criminal desta Comarca, com as devidas baixas, antes.A 

destinação do numerário e dos objetos apreendidos (fls. 16) deverá ser 

realizada pelo Juizado Especial Criminal desta Comarca.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 548016 Nr: 14036-34.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON RODRIGUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874/MT, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874/MT, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O MT

 Abra-se vista dos autos as partes para que, no prazo comum de 02 

(dias), se manifestem sobre o laudo pericial juntado nos autos (fls. 

146/150 e 152/154-v).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 452896 Nr: 13180-41.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON ZACARIAS ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BATISTA FILHO - 

OAB:OAB-MT 19.793

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR JOSÉ BATISTA FILHO OAB/MT SOB N° 

19793 PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR A DEFESA NOS AUTOS 

SUPRA MENCIONADOS.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 532678 Nr: 5805-18.2018.811.0002

 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: RDSB, DBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - 

OAB:14.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de fls. 

28 designo audiência de conciliação para o dia 05 de dezembro de 2018 

às 15 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 452601 Nr: 13052-21.2016.811.0002

 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: LGFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFNDA, JDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CAMPOS MESQUITA 

- OAB:OAB/MT 19.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de fls. 

37/38 designo audiência de conciliação para o dia 05 de dezembro de 

2018 às 14 horas e 30 minutos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 539577 Nr: 9684-33.2018.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLS, ILDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:OAB/MT7099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de fls. 

19 designo audiência de conciliação para o dia 28 de novembro de 2018 

às 14 horas e 30 minutos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 466162 Nr: 19378-94.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRDOH, TDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento à determinação, 

designo audiência de conciliação para o dia 28 de novembro de 2018 às 

15 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 547795 Nr: 13958-40.2018.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDINA XAVIER PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDMAR GUIMARAES DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de fls. 

41/42 designo audiência de conciliação para o dia 05 de dezembro de 

2018 às 14 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 415881 Nr: 19855-54.2015.811.0002

 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: AAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT, THIAGO ALENCAR SILVA A. OLIVEIRA - OAB:10.113 - E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 Diante do exposto, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

com fulcro no art. 487, III, b, do CPC/2015, JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o presente processo.Condeno os requerentes 

ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando referida 

responsabilidade com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.As partes 

renunciam o prazo recursal (fls. 196). Transitada em julgado, certifique-se 

e arquivem-se.Cumpra-se. Várzea Grande, 04 de setembro de 

2018.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 481204 Nr: 2632-20.2017.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIO MARQUES DO ROSARIO 

FILHO - OAB:14145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE/MT - OAB:

 VISTOS ETC

Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do laudo de avaliação de fls. 107/109.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande, 27 de setembro de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 452601 Nr: 13052-21.2016.811.0002

 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: LGFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFNDA, JDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CAMPOS MESQUITA 

- OAB:OAB/MT 19.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Entretanto, o requerido deverá no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

informar o nome de um parente próximo (Pai, Mãe, Avó, Avô, Irmãos, Tio e 

Tia), a fim de cumprir as medidas protetivas deferidas nos autos 443225 - 

para que possa retirar o menor do lar maternal, a partir das às 10h00min 

no sábado e devolvê-la às 17h30min do domingo, no lar maternal, 

cabendo, única e exclusivamente, à sua pessoa a responsabilidade pelo 

retirada e devolução da menor no lar maternal.Com o fim de atender ao 

princípio do melhor interesses dos menores, consagrado no art. 3º do 

ECA, determino a realização do estudo psicossocial com o 

encaminhamento dos autos à equipe multidisciplinar do Juízo, para que 

procedam à realização do respectivo estudo com as partes, com o intuito 

de aferir o preenchimento das condições para o exercício da guarda 

compartilhada, devendo encartar aos autos o respectivo laudo, no prazo 

de 20 (vinte) dias, antecedentes a audiência de conciliação.Notifique-se à 

equipe multidisciplinar, para a realização do Estudo Psicossocial do caso 

no prazo de 20 (vinte) dias. Com a juntada do laudo, intime-se o Ministério 

Público para se manifestar, no prazo legal. Conforme fls. de 35, o 

requerente está sendo assistido pela Defensoria Pública. Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande, 26 de setembro 

de 2018.Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 532678 Nr: 5805-18.2018.811.0002

 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: RDSB, DBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - 

OAB:14.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que foi declinado a competência para este Juizo, conforme se vê 

da decisão de fls. 25/26, motivo pelo qual, ratifico todos os atos 

processuais praticados. Determino segredo de justiça.Concedo os 

benefícios da gratuidade da justiça...Tendo-se em vista o preenchimento 

dos requisitos essenciais, cite-se e intime-se a parte requerida para 

cumprir a presente decisao e comparecer a audiência de conciliação, a 

ser designada pela Secretaria, em conformidade com a pauta da 

conciliadora desta Vara Especializada, devendo a Sra. Gestor Judiciária 

cumprir nos termos do art. 695, parágrafo 1º , do NCPC. A citação será 

feita na pessoa do réu e deverá ocorrer com antecedência de 15 (quinze) 

dias da data designada para a audiência.Não havendo conciliação, fica 

desde ja ciente o réu de que o prazo para apresentar defesa é de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial começará a fluir a partir da data da referida 

audiência. Na audiência as partes deverão estar acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos, nos termos do art. 695, parágrafo 4º, 

do NCPC. Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada sera 

considerada ato atentatorio a dignidade da justica, sendo cabivel aplicacao 

de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, parágrafo 8º, do NCPC). No tocante ao alimentos 

provisórios, ARBITRO os alimentos provisórios em favor do menor, no 

valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

totalizando atualmente a importância de R$ 286,80 (duzentos e oitenta e 

seis reais e oitenta centavos), devidos a partir da citação e a serem 

pagos, até o dia 10 de cada mês, diretamente à representante legal do 

menor por meio de depósito em conta bancária, cuja conta deverá ser 

informada nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.No tocante a dissolução 

da união estável, partilha de bens e a guarda deverá o feito prosseguir 

com a designação de audiência de conciliação.Intime-se a requerida para 

que no prazo de 05(cinco) dias informe nos autos a conta bancária para 

recebimento dos proventos alimentícios

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 547258 Nr: 13663-03.2018.811.0002

 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: PFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA SPERANDIO - UNIVAG 

- OAB:9175-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que foi declinada a competência para este Juizo, conforme se vê 

da decisão de fls. 17/18, motivo pelo qual, ratifico todos os atos 

processuais praticados. Determino segredo de justiça.Concedo os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil.Tendo-se em vista o preenchimento dos requisitos 

essenciais, cite-se e intime-se a parte requerida para cumprir a presente 

decisao e comparecer a audiência de conciliação, a ser designada pela 

Secretaria, em conformidade com a pauta da conciliadora desta Vara 

Especializada, devendo a Sra. Gestor Judiciária cumprir nos termos do art. 

695, parágrafo 1º , do NCPC. A citação será feita na pessoa do réu e 

deverá ocorrer com antecedência de 15 dias da data designada para a 

audiência.Não havendo conciliação, fica desde já ciente o réu de que o 
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prazo para apresentar defesa é de 15 dias, cujo termo inicial começará a 

fluir a partir da data da referida audiência. Na audiência as partes deverão 

estar acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, nos 

termos do art. 695, parágrafo 4º, do NCPC. Ficam as partes advertidas de 

que a ausência injustificada será considerada ato atentatório a dignidade 

da justiça, sendo cabível aplicação de multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. No tocante aos 

alimentos provisórios, ARBITRO os alimentos provisórios em favor do 

menor, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, totalizando atualmente a importância de R$ 286,80 (duzentos e 

oitenta e seis reais e oitenta centavos), devidos a partir da citação e a 

serem pagos, até o dia 10 de cada mês, diretamente à representante legal 

do menor por meio de depósito em conta bancária, cuja conta foi 

informada na letra “a” das fls.07 verso.No tocante a dissolução da união 

estável, partilha de bens e a guarda deverá o feito prosseguir com a 

designação de audiência de conciliação.Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Várzea Grande, 26 de setembro de 2018.Eduardo 

Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 466162 Nr: 19378-94.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRDOH, TDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC

Defiro o pedido de fls. 37 (paragrafo 1º), determino a Srª Gestora 

Judiciaria que designe audiência de conciliação, conforme pauta da 

conciliadora deste juízo.

 Intimem-se as partes e seus defensores.

Ciência ao MPE.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande, 26 de setembro de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 469178 Nr: 20784-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CAMILA AUGUSTO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEVEN ROGER MATHIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): STEVEN ROGER MATHIAS DOS 

SANTOS, Rg: 18496822, Filiação: Celina Matias Santos e Lazaro Silveira 

Ledo, data de nascimento: 27/08/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), servente, Telefone 065.9219.5211. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAR O AGRESSOR das medidas protetivas a favor da 

VÍTIMA, a serem cumpridas pelo AGRESSOR, conforme dados abaixo.

Resumo da Inicial: A requerente solicita medidas protetivas de urgência.

Despacho/Decisão: I – Trata-se de pedido de Medida Protetiva formulado 

por CAMILA AUGUSTO DA LUZ em desfavor de STEVEN ROGER 

MATHIAS DOS SANTOS (Boletim de Ocorrência n° 2016.341903).II – 

Consta dos autos, o termo de declaração da ofendida e a respectiva 

representação (fls. 10 e 11).III – Aduz que foi casada com o requerido e 

que ele atualmente está em local incerto e não sabido, pois foragiu do 

presídio de Jataí-GO, onde cumpria pena, porém, mesmo assim, vem lhe 

ameaçando, por meio de ligações telefônicas, afirmando que vai 

sequestrar a filha do casal e que irá ceifar a vida da requerida e de seu 

atual esposo. IV- Conforme se pode observar das declarações da 

ofendida a concessão das Medidas Protetivas de Urgência é necessária 

para assegurar sua integridade física e psicológica.V – Assim, sendo 

relevantes as alegações e em face da natureza das relações aqui 

envolvidas, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da prestação 

jurisdicional (CF, art. 5º, XXV), em face do novo ordenamento jurídico que 

visa a dar maior proteção à mulher, vítima de violência doméstica (Lei. n.º 

11.340/06), CONCEDO, por ora, as seguintes medidas protetivas de 

urgência à ofendida:1 – Fica o Requerido proibido de:a) aproximação da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

1000 (um mil) metros de distância;b) manter contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;c) frequentar 

os seguintes locais: residência da vítima e de seus familiares, a fim de 

preservar sua integridade física e psicológica;2- Determino, por fim, a 

suspensão da posse e do porte de arma de fogo, caso tenha o 

requerido;VI – INDEFIRO, por ora, as demais medidas pleiteadas, por 

entender que este não é o momento oportuno para análise do pedido e por 

não haver provas do alegado.VII – Intime-se a vítima para que, no caso de 

não possuir advogado constituído e, querendo, compareça à Defensoria 

Pública de Várzea Grande, munida de todos os documentos de que 

dispuser para a comprovação de suas alegações e pedidos (Art. 28, da 

Lei 11.340/06).VIII – Advirta-se ainda o Requerido que o não cumprimento 

de qualquer das restrições que lhe foram impostas poderá acarretar a 

decretação de sua prisão preventiva, conforme faculta ao art. 20 da Lei 

11.340/06.Havendo informações de que o requerido está atualmente 

foragido, proceda-se com a citação por EDITAL, nos termos do art. 363, § 

1ª, do CPP.IX – Cumprida esta decisão, encaminhe-se cópia dela para a 

Delegacia Especializada, bem como dos mandados de intimação e suas 

respectivas certidões. Após, arquivem-se, os autos procedendo-se as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-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, MARJORAINE OLIVEIRA 

DA SILVA LIMA, digitei.

Várzea Grande, 05 de setembro de 2018

Eduardo Calmon de A. Cezar Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 544935 Nr: 12314-62.2018.811.0002

 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: GFML, DFMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFSL, JSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 544935

 VISTOS ETC

Trata-se de incidente de Alienação Parental ajuizada ppor G. F. M. L. 

representada por sua mãe Danielly Fernanda Merlino Carvalho em face de 

KENNY FERNANDO SOARES, conforme fatos narrados na inicial.

 Realizada Audiencia de conciliação nos autos Código 543886 – Ação de 

Guarda – em apenso, as partes formalizaram acordo, pugnando pela 

desistência do feito.

 É O RELATÓRIO

DECIDO.

Diante do pedido de desistência formulado pela parte autora nos autos 

Código 543886, em apenso, com anuência da parte requerida, 

HOMOLOGO o presente pedido para os fins do artigo com fundamento no 

art. 200, parágrafo único, do CPC/2015.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

 P.R.I.C.

Várzea Grande, 08 de agosto de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003656-66.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PARADA OBRIGATORIA II 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 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. VÁRZEA GRANDE, 6 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava 

Estagiária Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

__________________________ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 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: 1006874-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL OZORIO BORBA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006874-68.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

GABRIEL OZORIO BORBA Vistos. 1. Considerando a certidão negativa do 

senhor Oficial de Justiça em ID. 15892945 e o teor das manifestações do 

requerido em ID. 16171776 e 15914702, concedo ao autor o prazo de 5 

dias pra que informe se houve a devida restituição do veículo objeto da 

ação. 2. Após, conclusos para análise das petições supracitadas. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008208-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

 

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 petição do 

requerido de ID 16367828 e 16367829, no prazo de 05(cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 07 de novembro 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: 1009364-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIANE MARIA FLECK RODRIGUES (EXECUTADO)

HIGOR SOUZA RODRIGUES (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 

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. VÁRZEA GRANDE, 7 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava 

Estagiária Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

__________________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
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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: 1003140-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOBILI COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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. VÁRZEA GRANDE, 2 

de outubro de 2018. Joseline Maria Martins da Cruz Analista 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: 1005148-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA VIEIRA DE CASTRO (EXECUTADO)

RICARDO AUGUSTO ALVES RINCON (EXECUTADO)

CIRANDINHA ATACADO E VAREJO DE UTILIDADES DO LAR 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 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. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla 

Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela Consolidação das 

N o r m a s  G e r a i s  d a  C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

_______________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000339-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R LEMES DE OLIVEIRA - ME (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. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla 

Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela Consolidação das 

N o r m a s  G e r a i s  d a  C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

________________ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. 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 
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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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009721-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE SOUSA BRITO DA SILVA (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 9 7 2 1 - 4 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FABIO DE 

SOUSA BRITO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. Analisando os autos, verifico que a parte autora indicou na 

inicial o valor de R$ 9.886,15 (nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e 

quinze centavos) como sendo a totalidade do débito, todavia, o mesmo 

diverge da totalidade indicada na planilha de demonstração do débito para 

purgação de mora R$ 11.424,41 (onze mil, quatrocentos e vinte e quatro 

reais e quarenta e um centavos). 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: 1009733-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONAN OILSON BARROS 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 

1009733-57.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: LEONAN OILSON 

BARROS DA CUNHA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento das custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para 

sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Às providências. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009761-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ANGELO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1009761-25.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIO ANGELO DO 

NASCIMENTO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que 

a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento das custas processuais e taxa 

Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Às providências. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009614-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATHE MARIA KOHLHASE MARTINS (EXECUTADO)

ALEXANDRE KOHLHASE MARTINS (EXECUTADO)

JOSE CARLOS FREITAS MARTINS (EXECUTADO)

A. K. MARTINS CLINICA MEDICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

LUCINEIDE SOUZA MACEDO MARTINS (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 

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. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla 

Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela Consolidação das 

N o r m a s  G e r a i s  d a  C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a 

____________________________________________________________

____________________________ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 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 
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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 Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 314522 Nr: 10795-28.2013.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TABOR TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALYNCA DA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 420729 Nr: 22397-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTANIL MIGUEL SANTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433837 Nr: 3324-53.2016.811.0002

 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: J.G. SISTEMAS DE ENSINO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO MARTINS 

- OAB:14990/MT, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 276403 Nr: 19841-12.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CANDIDO DE ALMEIDA, NEIDE SILVA 

DE SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado de Avaliação, devendo ser recolhida através do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 411143 Nr: 17279-88.2015.811.0002

 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): EDMILSON MARCOS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 437767 Nr: 5546-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO SARRO ALVES, REGINA BATISTA PINTO 

SARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826, WELBER COSTA BAIMA - OAB:OAB/MT 7.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806-MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247 MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 3175 Nr: 595-55.1996.811.0002

 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): Edson José de Almeida, Jandyra Bento de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU CERISARA - 

OAB:0324/MT, ELISEU CERISARA - OAB:324

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

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.: 321493 Nr: 17899-71.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN FIDELES DE SOUZA, PAULO PEREIRA 

ALMEIDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitero a intimação efetuada na Certidão de fls. 110, pois o depósito da 

diligência no bairro Centro em Várzea Grande colacionado nos autos pelo 

autor em fls. 108/109 e 113/114, está em desconformidade com o 

endereço requerido na petição do autor em fls. 106 para expedição de 

mandado no bairro Pedro Henrique Cele em Várzea Grande.

Dessa maneira, intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a 

diligência do Oficial de Justiça corretamente no bairro Pedro Henrique Cele 

em Várzea Grande, na conta única eletrônica do Tribunal de Justiça deste 

Estado no www.tjmt.jus.br, link emissão de guias, diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 427130 Nr: 25747-41.2015.811.0002

 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: CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA ROSA DE AZEVEDO 

OLIVEIRA SECCHI - OAB:OAB/MT-A 17431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Vistos.

1. Defiro o pedido do advogado da parte requerida para juntada de carta 

de preposto e substabelecimento.

2. No mais, acerca do pedido de devolução de prazo para apresentação 

de impugnação, haja vista a justificativa apresentada pela patrona da 

autora, defiro o pedido, ficando, desde já, intimada para apresenta-la, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 410921 Nr: 17148-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado de avaliação, devendo ser recolhida através do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 11637 Nr: 736-74.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEFERINO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:20.853 A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CONCEICAO PINHO 

MARQUES - OAB:0968/MT

 Intimação da parte autora para providenciar no prazo de 05 (cinco) dias o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado de Avaliação, devendo ser recolhida através do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link Emissões de Guias – Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 226902 Nr: 7055-04.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ACACIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582, KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:MT 11.178, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT 12.090 - A, JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103587

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte Requerida, 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.: 287745 Nr: 7116-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMUVIDROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

ME, CARMELUCE GONÇALVES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 201352 Nr: 12065-97.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPARÁ TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Caetano Simão - 

OAB:9027-B, ELZA MADALENA PALMA SIMÃO - OAB:8149, LAURA 

PATRICIA DOURADO AMORIM - OAB:mt 9.217

 Intima-se a parte Requerida, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de cinco dias, informar o endereço de localização do veículo MERCEDES 

BENZ/ L1113M, ANO/MODELO 1983, PLACA JYE-4709, penhorado nestes 

autos, conforme decisão de fls. 294.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 323527 Nr: 19924-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUBER BATEIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15.904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 Procedo a intimação da parte autora conforme item 3. da decisão de fls 

195.3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009534-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103748/11/2018 Página 494 de 509



Banco Safra S-A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (RÉU)

LEARCI TODESCHINI (RÉU)

BRUNO SIMONI (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009534-35.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO SAFRA S-A RÉU: 

CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, LEARCI TODESCHINI, 

BRUNO SIMONI Vistos. . 1. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que o autor não comprovou o recolhimento das custas 

processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa maneira, oportunizo a autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha as custas pendentes, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 c/c 485, I, ambos 

do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008070-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA NUNES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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 

1008070-73.2018.8.11.0002; AUTOR(A): MARIA ROSA NUNES DA COSTA 

RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. . 1. Considerando a ordem de serviço n. 

01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta Comarca, que 

estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a 

lide apresentada se enquadra na exclusão desta competência, prevista no 

artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) 

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 2. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda. 3. Ademais, a parte autora nega a existência de 

relação jurídica com a instituição financeira, o que afasta a competência 

deste juízo para o processamento e julgamento do feito. 4. Nesse sentido: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO 

– ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO 

PROCEDENTE. As varas especializadas em direito bancário, criadas pelo 

Provimento nº 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela 

natureza da demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato 

de estar presente uma instituição financeira em algum dos pólos da 

contenda. Se a parte autora nega a existência de relação jurídica com a 

instituição financeira, a competência para processar e julgar o feito não 

recai sobre a vara especializada de direito bancário. (CC 119550/2011, 

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2012, Publicado 

no DJE 09/05/2012)”. 5. Dessa forma, redistribua-se o presente o feito a 

uma das varas cíveis desta comarca. 6. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002817-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SOARES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002817-75.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: MARCOS SOARES FERREIRA Vistos. . 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão manejada por BANCO BRADESCO S.A em 

desfavor de MARCOS SOARES FERREIRA ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Analisando os autos verifico que as partes 

vieram aos autos informar que realizaram um acordo, requerendo sua 

homologação e suspensão do feito até devido cumprimento. 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 dia 15/08/2019 ou eventual manifestação das partes, na forma 

dos arts. 921, I, c/c 313, II, do Código de Processo Civil. 4. Decorridos os 

prazos estabelecidos 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003220-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR DANIEL DA SILVA (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 3 2 2 0 - 4 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: JOACIR DANIEL 

DA SILVA Vistos. . 1. Cite-se o requerido no endereço descrito no pedido 

de Id. 6089956, todavia, indefiro o pedido de arrombamento e reforço 

policial ali postulado eis que desnecessário no caso em apreço. 2. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009814-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MENGARDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009814-06.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: LUIZ CARLOS MENGARDA 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009113-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIENE RAMOS VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO(A))

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009113-79.2017.8.11.0002; REQUERENTE: MARIENE RAMOS VEIGA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA Vistos. 1. Considerando o pedido de 

desistência que aportou ao processo em ID. 16267995, tenho que restou 

prejudicado a análise do recurso de Apelação interposto e o arquivamento 

do processo é a medida que se impõe. 2. Remetam-se os autos ao arquivo 

procedendo-se às baixas e anotações de praxe. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009581-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MILTON CESAR DA GUIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009581-09.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, MILTON 

CESAR DA GUIA, MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que o autor não comprovou o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária. 3. Dessa maneira, oportunizo ao autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha as custas pendentes, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC e extinção do feito 

(art. 485, inciso III, do CPC). 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004810-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LINO 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 

1004810-22.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA EXECUTADO: GILBERTO LINO DA 

SILVA Vistos. 1. Considerando a manifestação do executado em ID. 

13289211, concedo ao exequente o prazo de 5 dias para que pugne pelo 

que entender necessário. 2. Após, conclusos. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009614-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATHE MARIA KOHLHASE MARTINS (EXECUTADO)

ALEXANDRE KOHLHASE MARTINS (EXECUTADO)

JOSE CARLOS FREITAS MARTINS (EXECUTADO)

A. K. MARTINS CLINICA MEDICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

LUCINEIDE SOUZA MACEDO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009614-96.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: A. K. MARTINS CLINICA MEDICA LTDA - EPP, JOSE 

CARLOS FREITAS MARTINS, KATHE MARIA KOHLHASE MARTINS, 

ALEXANDRE KOHLHASE MARTINS, LUCINEIDE SOUZA MACEDO MARTINS 

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 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 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 Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005991-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OILSO FERREIRA CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005991-58.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO S.A. RÉU: 

OILSO FERREIRA CAMPOS Vistos. 1. Considerando o teor da certidão do 

senhor Oficial de Justiça em ID. 12603216, concedo ao autor o prazo de 5 

dias para que informe o novo endereço do requerido. 2. Após, conclusos 

para redesignação da audiência de conciliação e expedição de mandado 

de citação. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009250-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDONEY VIEIRA DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDA TAYSA PIMENTA MAIA OAB - MT18984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN 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 

1009250-27.2018.8.11.0002; REQUERENTE: EVANDONEY VIEIRA DA 

SILVA CUNHA REQUERIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos. 1. 

Cuida-se de ação Revisional de Contrato proposta por EVANDONEY 

VIEIRA DA SILVA CUNHA em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S.A., 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Analisando os autos, 
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verifico na exordial que o autor é residente e domiciliado na cidade de 

Jangada/MT, conforme ressai das declarações da própria parte, bem 

como, dos documentos anexados. 3. Em que pese ter o autor “escolhido” 

este Juízo para propor a presente ação revisional, entendo que o trâmite 

nesta comarca fere o princípio do juízo natural, devendo a competência 

ser fixada de acordo com as regras gerais de competência previstas na 

legislação em vigor, conforme já sedimentado pela jurisprudência, in 

verbis: “AÇÃO COBRANÇA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - COMPETÊNCIA - RENÚNCIA DO BENEFÍCIO PREVISTO NA 

LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO - 

IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CRITÉRIO 

DETERMINATIVO DE COMPETÊNCIA - DECLÍNIO DE OFÍCIO - 

POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC. O magistrado 

pode de ofício, declinar de sua competência para o juízo do domicílio do 

consumidor, porquanto a Jurisprudência do STJ reconheceu que o critério 

determinativo da competência nas ações derivadas de relações de 

consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de 

competência absoluta. Havendo renúncia do consumidor ao benefício 

previsto no art. 101 do CDC, não pode o mesmo escolher aleatoriamente o 

foro em que deseja demandar, devendo a competência ser fixada de 

acordo com as regras gerais de competência previstas na legislação 

instrumental, sem prejuízo do princípio do Juiz Natural. Não há previsão 

legal que adote critério de competência do foro em razão do domicílio do 

advogado da parte. v.v. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO 

DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA DECLINADA DE 

OFÍCIO - INADMISSIBILIDADE - COMPETÊNCIA RELATIVA - FORO ELEITO 

PELO CONSUMIDOR. 1- Se o próprio consumidor optou por ajuizar a 

demanda em foro diverso daquele onde reside, presume-se que renunciou 

ao seu direito de demandar no foro de seu domicílio. 2- A competência 

territorial é relativa e portanto não pode ser declinada de ofício pelo Juiz. 

(Des. Marcos Lincoln) (TJ-MG - AI: 10105130114132001 MG, Relator: 

Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 26/02/2014, Câmaras Cíveis / 11ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2014)” 4. Assim, em respeito 

ao Princípio do Juiz Natural, bem como, considerando que o domicílio do 

autor é o foro competente para o processamento e julgamento da ação, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da Comarca de Rosário Oeste/MT, 

onde estes autos deverão ser encaminhados, após as baixas de estilo. 5. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007893-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007893-12.2018.8.11.0002; AUTOR(A): NELCY FERREIRA DA COSTA 

RÉU: BANCO BMG Vistos. . 1. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c pedido de restituição de valores e indenização 

por danos morais, com pedido de tutela de urgência, promovida por NELCY 

FERREIRA DA COSTA, em face de BANCO BMG S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos. 2. Aduz, o requerente, que vem sofrendo 

descontos mensais em sua folha de pagamento, no valor de R$- 46,38 

(quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), a título de RMC – Reserva 

de Margem Consignável, referente à um empréstimo realizado junto à 

requerida. 3. Todavia, alega que empréstimo firmado entre as partes não 

se refere a um consignado ''normal'', mas sim de um empréstimo 

consignado pela modalidade cartão de crédito, o qual deu origem a 

constituição da reserva de margem consignável (RMC) e que desde então 

a empresa tem realizado a retenção de margem consignável no percentual 

de 5% sobre o valor de seu benefício. 4. Por esta razão, busca a 

prestação jurisdicional para que, em sede de tutela de urgência antecipada 

seja determinado o imediato cancelamento dos descontos, com a 

consequente restituição dos valores descontados e, no mérito, requer que 

seja declarada a inexistência do débito, com a consequente condenação 

da requerida em indenização por danos morais. 5. Juntou aos autos o 

extrato que comprova os descontos. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relatório. Decido. 6. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência 

com natureza antecipada, promovida por NELCY FERREIRA DA COSTA em 

face de BANCO BMG S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, 

pelos fatos narrados no relatório acima. 7. O autor, em sede de inicial, 

pugnou pela concessão da tutela de urgência para que seja determinado a 

imediata suspensão dos descontos mensais no valor de R$- 46,38, com a 

consequente restituição dos valores descontados. 8. Preconiza o artigo 

300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. 9. No caso dos autos, vejo que a 

autora não conseguiu demonstrar que a probabilidade do direito se faz 

presente. Ocorre que a autora juntou apenas o extrato onde comprova a 

cobrança de referida parcela, não havendo outros elementos que 

evidenciem a cobrança ilegal, 10. Neste esteio, diante da ausência 

simultânea da “probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, necessários 

à concessão da tutela de urgência antecipada, indefiro o pedido liminar. 

11. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da 

audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 12. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 13. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

19/02/2019, às 14h00min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 14. Consigne, também, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 15. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 16. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 17. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor do autor, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 18. Defiro o 

benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC. 19. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008625-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SATURNINA BARROS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (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 

1008625-90.2018.8.11.0002; AUTOR(A): MARIA SATURNINA BARROS 

RODRIGUES RÉU: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Vistos. 1. Trata-se 

de Ação Revisional promovida por MARIA SATURNINA BARROS 

RODRIGUES em face do BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos, com pedido de tutela de urgência 

consignação em pagamento de parcelas atrasadas, com a consequente 

manutenção na posse do bem móvel descrito nos autos. 2. Aduz, a 

requerente, que celebrou com a instituição financeira um Contrato de 

Financiamento nº 13033496/15, para aquisição de veículo, no valor de R$ 
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57.842,80 (cinquenta e sete mil e oitocentos e quarenta e dois reais e 

oitenta centavos). 3. Todavia, alega que a instituição financeira aplicou 

juros abusivos ao financiamento, o que teria onerado o contrato e que 

está com 03 (três) parcelas em atraso, razão pela qual, requer a 

concessão de tutela de urgência para assegurar a manutenção na posse 

do veículo financiado, bem como, a consignação em pagamento das 

parcelas atrasadas e ainda, seja determinado que o requerido 

abstenha-se de inscrever o nome do autor junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. No mérito, quer seja reconhecido a abusividade dos juros 

cobrados, com a revisão contratual. 4. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relatório. Decido. 5. Para a concessão da tutela de urgência antecipada, é 

necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. 6. No caso dos autos, vejo que a autora não conseguiu 

demonstrar que a probabilidade do direito se faz presente. Os documentos 

carreados pela autora não são suficientes para demonstrar a 

verossimilhança de suas alegações. 7. A probabilidade do direito 

pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade 

em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Os 

documentos carreados pela parte autora (contrato de financiamento e 

cálculo extrajudicial) não são suficientes para sua demonstração. 8. 

Explico. A parte autora não juntou comprovantes das parcelas pagas no 

devido tempo e lugar contratado, bem assim o comprovante de depósito do 

valor referente à parte tida por incontroversa, diretamente na instituição 

financeira, de modo a demonstrar a inexistência de mora na relação 

contratual. Também não conseguiu demonstrar que a contestação da 

cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça. 9. Além da presença dos requisitos obrigatórios, 

exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um dos alternativos, quais 

sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que 

também não ficou demonstrado. 10. Com efeito, o Superior Tribunal de 

Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, de 

que a discussão da dívida impede a negativação do consumidor nos 

cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao menos, três 

requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a existência 

integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 11. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requis i tos.  AGRAVO DE INSTRUMENTO- Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 12. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

13. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “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” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 14. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 15. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001 - TJMG, Relator Des. Luciano Pinto. 17ª 

Câmara Cível - DJE de 24/07/2013). 16. A mera propositura da ação não 

tem força para descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz 

necessário que as alegações sejam apoiadas em jurisprudências 

basilares do STF e STJ para revelar a probabilidade do direito, haja vista 

que as teses apresentadas são passíveis de discussão. 17. Na senda 

deste entendimento, o autor não logrou êxito em cumprir com as 

orientações da Corte Superior, mormente não trouxe a prova de que tenha 

efetuado o depósito das parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo 

menos, a recusa daquela em receber ditas parcelas, de modo a 

comprovar a inexistência de mora. 18. Por tais motivos, não consigo 

vislumbrar, neste momento processual, elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte autora, para que possa conceder-lhe 

liminarmente a tutela de urgência de natureza antecipada, razão pela qual 

INDEFIRO seus pedidos. 19. Cite-se o requerido para, querendo, contestar 

a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será 

a data: “I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335). 20. Deverá, ainda, ser consignada no mandado 

a advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 21. 

Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 19/02/2019, às 14h20min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 22. Consigne, ainda, que caso o 

requerido não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 23. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 24. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 25. Defiro à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. 26. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005821-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HELENA SA DE ATAIDE (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005821-23.2016.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 
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S.A. RÉU: ROSANGELA HELENA SA DE ATAIDE Vistos. 1. Considerando 

que o autor informou o novo endereço da requerida (ID. 13349348), com 

fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 19/02/2019 às 14h:40min, consigne no mandado a 

advertência de que “O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado.” – (artigo 334, §8º, do CPC). 2. Consigne, também, que caso 

a requerida não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003455-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS LEMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003455-74.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANTONIO CARLOS LEMES Vistos. 1. 

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de ANTONIO CARLOS 

LEMES, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 

16003850, o autor 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. Considerando que a parte 

autora 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002749-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA SILVA SCHMIT (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 2 7 4 9 - 5 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: RAFAEL DA 

SILVA SCHMIT Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em 

desfavor de RAFAEL DA SILVA SCHMIT, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Em petição de ID. 13492336, o autor 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. Custas pagas na distribuição. 6. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008313-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALVES CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008313-17.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: LUIZ ALVES CORREA Vistos. .. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por ITAU UNIBANCO S.A, em desfavor de 

LUIZ ALVES CORREA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em 

petição de ID. 16164470, o autor 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. Custas pagas na distribuição. 6. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. 

C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007392-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO DE SOUZA - ME (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 3 9 2 - 5 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LAURINDO DE 

SOUZA - ME Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em desfavor 

de LAURINDO DE SOUZA ME, 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: 1001622-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE PAULA CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001622-84.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: TATIANE PAULA CORDEIRO Vistos. 1. Cuida-se de Ação de 
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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. Considerando que o autor 

desiste do prazo recursal, 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006370-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DE OLIVEIRA CARDOSO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006370-62.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JEFFERSON DE OLIVEIRA CARDOSO 

SILVA Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de JEFFERSON DE 

OLIVEIRA CARDOSO SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos, 

visando à apreensão do bem descrito na exordial. 2. Em decisão ID. 

14570168, fora oportunizada à parte autora a emenda a inicial, a fim de 

comprovar, efetivamente, a mora do devedor, sob pena de indeferimento 

da inicial, vez que o devedor não foi notificado da parcela vencida 

constante na exordial. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário 

reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente 

ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, 

do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. O autor, por sua vez, em emenda a inicial 

pede a validação da constituição em mora, argumentando que mora está 

devidamente constituída, sendo o A.R assinado e entregue no endereço 

indicado no contrato, por si, já é suficiente para a comprovação e que não 

inexiste obrigatoriedade de intimação pessoal do devedor da parcela que 

se encontra em atraso (ID. 15029950). 5. Pois bem. Em que pese o teor da 

manifestação do autor, constato que requerido ao receber a notificação 

extrajudicial pagou a parcela em atraso ali descrita. 6. Assim, ainda que 

haja outras parcelas em aberto, a parcela da qual fora constituído em 

mora, encontra-se devidamente paga. 7. Diante desta constatação, não há 

respaldo para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão 

requestada na inicial, tampouco para a própria propositura da demanda 

(Súmula n. 72/STJ). 8. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS PARA A LIMINAR. PARCELAS OBJETO DA 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PAGAS. RECEBIMENTO DAS PARCELAS 

FORA DE ORDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da norma de 

regência, a instituição financeira poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora. 2. Se a devedora 

foi notificada para o pagamento de prestações que posteriormente foram 

quitadas, estando em aberto parcelas que somente venceram após a 

notificação, não há como considerar válida a notificação que constituiu em 

mora o devedor, porquanto em relação às parcelas ali descritas, não 

subsiste mora. 3. A cobrança e recebimento de parcelas posteriores à 

constituição em mora por protesto extrajudicial evidencia desinteresse na 

rescisão do contrato, razão pela qual se mostra escorreita a decisão de 

indeferimento da liminar com base na ausência dos pressupostos legais 

da medida almejada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07094644520178070000 DF 0709464-45.2017.8.07.0000, Relator: 

LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 27/09/2017, 7ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 04/10/2017)”. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO 

DIREITO DO AUTOR. REQUISITOS INSCULPIDOS NO NCPC 373 I. 

COMPROVANTE DE PARCELA PAGA. MORA DESCARACTERIZADA. 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. I - A comprovação da mora é requisito imprescindível para a 

propositura da ação de busca e apreensão pelo Decreto-lei 911/69. 

Súmula 72 do STJ. II - A administradora de consórcio não se desincumbiu 

em demonstrar o fato constitutivo de seu direito nos exatos termos do 

NCPC 373 I. III - Devidamente comprovado o pagamento atempado da 

parcela pelo apelado, deve ser extinta a busca e apreensão por ausência 

de pressuposto processual - justa causa, porquanto não comprovada a 

mora. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 

02992244520008090051, Relator: DES. LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 31/05/2016, 1A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 

2045 de 13/06/2016)” 9. Desta feita, não se encontrando o devedor em 

mora da parcela o qual fora notificado, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 

10. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos 485, IV c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. 11. Custas pagas na distribuição. 12. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 13. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003474-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO LUIZ CUSTODIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003474-46.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: SEBASTIAO LUIZ 

CUSTODIO Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta 

pela instituição financeira, em desfavor da parte requerida, ambos 

qualificados nos autos, visando a apreensão do bem descrito na exordial. 

2. Aportou aos autos, petição do autor, informando que a parte requerida 

realizou o pagamento das parcelas que ensejaram a propositura da 

presente ação, requerendo, portanto, a extinção do feito pela perda 

superveniente do objeto. 3. Os autos vieram conclusos. Em síntese, é o 

relatório. Decido. 4. Pois bem. Uma vez adimplida as parcelas que deram 

origem aos autos, não faz sentido o prosseguimento desse feito, em razão 

da perda superveniente do objeto da demanda, não tendo mais o autor, 

interesse processual em seu seguimento. 5. Desse modo, uma vez pago o 

débito, perde-se o objeto da ação de busca e apreensão, ensejando à 

extinção do feito. 6. Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito sem resolução do mérito. 

7. Custas pagas na distribuição. 8. Após o trânsito em julgado, deem-se 

baixas e arquivem-se. 9. P.I.C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003520-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CRISTINA DE SOUZA (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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1003520-35.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: SANDRA CRISTINA DE SOUZA 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: 1000035-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER HOUNSELL KIST RAMOS (REQUERIDO)

ANDREY REVELES KIST (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA TRANSAMAZONICA 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 

1000035-61.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: TRANSPORTADORA TRANSAMAZONICA LTDA - ME, 

ANDREY REVELES KIST, HELDER HOUNSELL KIST RAMOS Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S.A. em desfavor de TRANSPORTADORA 

TRANSAMAZÔNICA LTDA – ME, ambos qualificados nos autos. 2. As 

partes se compuseram amigavelmente para pôr fim ao presente litigio, 

motivo pelo qual este juízo, em decisão proferida no ID. 9090204 

homologou o acordo e suspendeu o feito até o seu cumprimento. 3. Em Id. 

12314982, o autor informa que os devedores não cumpriram com o 

pactuado, inadimplindo com a obrigação assumida a partir da 6ª parcela e 

requereu a continuidade do feito. 4. Todavia, em petição aportada no Id. 

14053466, o autor informa que o contrato foi quitado, razão pela qual, 

postulou pela desistência da ação sem condenação das partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios. 5. Pois bem, em que 

pese o pedido do autor para que o feito seja extinto em razão da ausência 

de interesse, vejo que o houve a satisfação integral da dívida, conforme 

bem informado pelo autor. Desta feita, a extinção do feito pelo 

cumprimento da obrigação é medida que se impõe. 6. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, conforme dispõe o 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita a obrigação. 7. Custas recolhidas na inicial. Deixo de condenar 

em honorários advocatícios ante o pedido do autor neste sentido. 8. Com o 

trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os 

autos. 9. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005803-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO CASSIMIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005803-31.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CELIO CASSIMIRO DE OLIVEIRA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. move em desfavor de CELIO 

CASSIMIRO DE OLIVEIRA, com pedido liminar, tendo por objeto o bem 

descrito nos autos. 2. Compulsando os autos, verifico que o Aviso de 

Recebimento enviado para notificação do requerido retornou com a 

informação “não procurado” (id 14099764 – pág. 3), de modo que, 

oportunizou-se ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que emendasse 

da inicial, a fim de comprovar, efetivamente, a mora do devedor, conforme 

id 14414336. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem 

que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, para a constituição 

em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de 

Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 5. No caso concreto, 

determinada a emenda à inicial, o autor pugnou pela dilação de prazo, a fim 

de anexar o instrumento de protesto do título, a ser confeccionado pelo 

cartório (id 14762160), ou seja, posterior à propositura da ação. 6. 

Todavia, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade 

da ação de busca e apreensão. 7. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO 

COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - 

INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 10. Custas pagas na distribuição. 11. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 12. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002224-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHOR LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002224-75.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: COMERCIAL DE GENEROS 

ALIMENTICIOS BOM SENHOR LTDA Vistos. . 1. Trata-se de ação de Busca 

e Apreensão, promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, 

em face de COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BOM SENHOR LTDA, 

ambas qualificadas nos autos. 2. O autor foi intimado a recolher a taxa 

judiciária e o complemento das custas processuais inerentes à propositura 

da ação, todavia, deixou transcorrer o prazo, sem atendimento da 
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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 do autor, 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. 

Pelas mesmas razões, deixo de acolher o pedido de homologação do 

acordo carreado aos autos pelo autor. 7. Após as baixas necessárias, 

arquive-se. 8. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006048-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.R.C. DA SILVA SUPERMERCADO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006048-76.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: J.R.C. DA SILVA SUPERMERCADO - ME Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S.A., 

em face de J.R.C. DA SILVA SUPERMERCADO - ME, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Concedida a liminar (ID. 9891220), esta que fora 

devidamente cumprida, conforme auto de apreensão lavrado nos autos 

(ID. 10724427), aportou aos autos a manifestação da parte requerida (ID. 

10723852), pugnando pela devolução do veículo, em face do pagamento 

integral do débito conforme comprovante de depósito anexado com o 

pedido (ID. 10723880). 4. Em decisão de ID. 10741312 determinou-se a 

restituição do bem ao requerido, ante ao pagamento integral do débito. 5. 

Aportou ao processo em ID. 10743874, manifestação de terceiro 

interessado, pugnando pela manutenção da restrição incidente sobre 

veículo, requerendo que o mesmo seja mantido como bem de propriedade 

da massa falida, bem como que todos os atos relacionados a tal bem 

sejam praticados única e exclusivamente pelo juízo do processo de 

falência, pedido indeferido por este Juízo em decisão de ID. 10774879. 6. 

O autor, em petitório de ID. 10844127, manifestou sua concordância 

quanto aos valores depositados nos autos. 7. Em certidão de ID. 

13483299, fora certificado o decurso de prazo sem apresentação de 

defesa. 8. Vieram-me conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. 5. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, alegando a autora que o réu 

financiou veículo e incorreu em mora. 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 cédula 

de crédito bancário onde consta a garantia fiduciária, com a notificação de 

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. 10. Consta dos autos que após a 

apreensão do veículo o requerido consignou em juízo os valores 

discriminados pelo autor na inicial, havendo, desta feita, a quitação integral 

o contrato. 11. Por outro, vejo que valor depositado pelo requerido não foi 

impugnado pelo autor, o que demonstra sua satisfação com a purgação 

realizada. 12. Diante do exposto, por verificar a quitação do contrato em 

face do depósito realizado nos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO 

AUTOR, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, contudo, 

mantendo o bem na posse do requerido, em razão do adimplemento 

integral do contrato. 13. Deixo de condenar em custas e honorários vez 

que o requerido efetuou o pagamento de todas as despesas dos autos. 

14. Expeça-se Alvará Judicial em favor do autor, na conta indicada nos 

autos, comunicando-se pessoalmente o autor acerca da transferência 

realizada. 15. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

e anotações. 16. P. I. C. 17. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001957-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES VALENCIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001957-06.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MOISES VALENCIO DE SOUZA 

Vistos. . 1. Cuida-se de ação proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCEIRAMENTOS S/A em desfavor de MOISÉS VALÊNCIO DE SOUZA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Fora oportunizada à parte 

autora para que emendasse a inicial, colacionando aos autos documento 

válido que comprovasse a constituição do requerido em mora, eis que a 

notificação constou o número do CEP divergente do contrato, tendo 

retornado ao remetente com o motivo “não existe o endereço”. 3. Instado a 

se manifestar o autor pede a validação da constituição em mora, 

anexando, na oportunidade, instrumento de protesto, desta feita, indicando 

o endereço e CEP informados na inicial. 4. Pois bem. 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). 5. O autor foi intimado a emendar a inicial, a fim de 

que comprovasse efetivamente a mora do devedor, já que o CEP 

informado na notificação diverge dos dados constantes do contrato 

firmado entre as partes. 6. Em consulta ao sitio eletrônico dos Correios, 

verificou-se que o CEP indicado na notificação (78.120-665) pertence à 

outro endereço, qual seja, Rua Vila Alegre, Bairro Parque do Lago, Várzea 

Grande-MT, inviabilizando, assim, a análise acerca da constituição do 

devedor em mora. 7. Desta feita, considerando que a parte autora não 

comprovou de forma satisfatória a mora do requerido, deixando de sanar 

a irregularidade processual, conforme determinado, ausente o requisito 

necessário para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 8. Custas recolhidas 

na inicial. 9. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas 

necessárias. 10. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007021-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(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 SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 7 0 2 1 - 9 4 . 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 
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MEDEIROS OLIVEIRA Vistos. .. 1. Trata-se de ação proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor de 

LUIZ ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Em decisão de ID. 15022651, fora oportunizada à parte 

autora para que emendasse a inicial, colacionando aos autos documento 

válido que comprovasse a constituição do requerido em mora, vez que as 

notificações encaminhadas ao requerido retornaram com a informação 

“MUDOU-SE”. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem 

que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 4. O autor, por sua vez, em emenda a inicial, pede 

a validação da notificação enviada ao réu, argumentando que é dever da 

parte ré manter o endereço atualizado em virtude do princípio da boa fé 

objetiva (ID. 15242388). 5. Entretanto, descurou o autor em realizar a 

competente notificação por meio de protesto extrajudicial, de forma a 

demonstrar a efetiva constituição em mora do requerido. 6. Diante desta 

constatação, não há respaldo para o deferimento da medida liminar de 

busca e apreensão requestada na inicial, tampouco para a própria 

propositura da demanda (Súmula n. 72/STJ). 7. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO BANCO. 

MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL PRATICADA PELA SERVENTIA INFRUTÍFERA, 

PORQUANTO O DEVEDOR "MUDOU-SE". AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

EDITALÍCIA OU PROTESTO DO TÍTULO. MORA NÃO CARACTERIZADA. 

PRAZO PARA EMENDAR A EXORDIAL DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO QUE SE 

IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. Para o desenvolvimento válido e regular da 

ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor demonstre a 

constituição em mora do devedor. Para comprovar tal ato, no insucesso da 

diligência da serventia extrajudicial no endereço fornecido no contrato pelo 

devedor, deve ser realizado o protesto do título ou a intimação editalícia, 

sob pena de acarretar a extinção da demanda. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJ-SC - AC: 20130431793 SC 2013.043179-3 (Acórdão), Relator: 

Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 21/08/2013, Quinta Câmara de 

Direito Comercial Julgado)”. 8. Não comprovada a regular constituição em 

mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 9. Ante o 

exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, IV, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. 10. Custas pagas na distribuição. 11. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 12. P. I. C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008646-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO N C DE ALMEIDA E CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008646-03.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: MARIO N C DE ALMEIDA E CIA LTDA Vistos. . 1. BANCO 

VOLKSWAGEN S.A., qualificada nos autos, propôs a presente ação de 

Busca e Apreensão, em face de MARIO N C DE ALMEIDA E CIA LTDA, 

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. Custas pagas na distribuição, 

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: 1001630-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON EVANGELISTA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001630-61.2018.8.11.0002 REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: JAILSON EVANGELISTA DE QUEIROZ Vistos. .. 1. 

Trata-se de ação proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, em 

desfavor de JAILSON EVANGELISTA DE QUEIROZ, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em decisão de ID. 13501674, fora oportunizada 

à parte autora para que emendasse a inicial, colacionando aos autos 

documento válido que comprovasse a constituição do requerido em mora, 

vez que, muito embora tenha realizado o protesto do título, a notificação 

extrajudicial anexada aos autos retornou com a informação “Não 

Procurado”. 3. O autor, por sua vez, em emenda a inicial pede a validação 

da constituição em mora, argumentando que o protesto extrajudicial, por si, 

já é suficiente para a comprovação e que não inexiste obrigatoriedade de 

intimação pessoal do devedor (ID. 13923178). 4. Pois bem. 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). 5. Ocorre que, de acordo com o 

entendimento jurisprudencial, não ficou configurada a mora, pois, caberia 

ao autor demonstrar que esgotou os meios de notificação tradicionais 

antes da efetivação do protesto extrajudicial, remetendo a 

correspondência pelo menos mais de uma vez ao devedor a fim de 

demonstrar sua boa-fé na tentativa de notificação do requerido. 6. Nesse 

sentindo: “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)”. 7. 

Desta feita, considerando que a parte autora não comprovou de forma 

satisfatória a mora do requerido, deixando de sanar a irregularidade 

processual, conforme determinado, ausente o requisito necessário para a 

propositura da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil. 8. Sem custas e honorários 

advocatícios. 9. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas 

necessárias. 10. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005739-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MIGUEL DE ARRUDA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005739-55.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

EXECUTADO: ANDERSON MIGUEL DE ARRUDA 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, antes mesmo da citação da 

requerida. 3. Ante ao 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. Sem custas em face da 

desistência antes do recebimento da ação. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009021-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ROSA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009021-04.2017.8.11.0002 AUTOR(A): TEREZA ROSA DE ALMEIDA RÉU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. . 1. Trata-se de Ação 

Revisional de Contrato proposta por TEREZA ROSA DE ALMEIDA em 

desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 que ora defiro. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005045-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT DA CRUZ MENSCH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005045-52.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: HERBERT DA CRUZ MENSCH Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BRADESCO 

FINANCIAMENTOS em face de HERBERT DA CRUZ MENSCH, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Compulsando os autos, verifico 

que o Aviso de Recebimento enviado para notificação do requerido 

retornou com a informação “não procurado” (id 13750583 – pág. 3), de 

modo que, oportunizou-se ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que 

emendasse a inicial, a fim de comprovar, efetivamente, a mora do devedor 

(id 14520320). 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem 

que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, para a constituição 

em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de 

Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 5. No caso concreto, 

determinada a emenda à inicial, o autor juntou ao feito nova notificação 

extrajudicial, realizada após o ajuizamento da ação, com Aviso de 

Recebimento com a seguinte informação: “não existe o número”. 6. 

Ademais, apresentou o mesmo instrumento de protesto acostado no id 

13750591 – pág. 1, com a data de emissão do título divergente daquela 

indicada na notificação extrajudicial. 7. Pois bem, de uma melhor análise do 

feito, verifico que a extinção é a medida a ser tomada, uma vez que não 

se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da 

ação, na medida em que estes são condição de procedibilidade da ação 

de busca e apreensão. 8. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 9. Assim, não comprovada a 

regular constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 10. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV e §3º, do CPC. 11. 

Custas pagas na distribuição. 12. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo. 13. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003430-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON JHON SOARES POLVORA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003430-27.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MAYCON JHON SOARES POLVORA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. move em desfavor de MAYCON JHON 

SOARES POLVONA, com pedido liminar, tendo por objeto o bem descrito 

nos autos. 2. Compulsando os autos, verifico que o Aviso de Recebimento 

enviado para notificação do requerido retornou com a informação “não 

procurado” (id 12955810 – pág. 2), de modo que, oportunizou-se ao autor 
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o prazo de 15 (quinze) dias para que emendasse da inicial, a fim de 

comprovar, efetivamente, a mora do devedor, conforme id 14502861. 3. 

Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra 

na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do 

último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A 

notificação do devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer por 

carta registrada, por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou 

pelo protesto do título. 5. No caso concreto, determinada a emenda à 

inicial, o autor pugnou pela dilação de prazo para juntada da constituição 

em mora (id 15019672). 6. Todavia, não se admite que a notificação ou o 

protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que estes são 

condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 7. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO 

EM MORA NÃO COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A constituição em mora do devedor é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e 

apreensão. Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o 

credor tenha efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de 

sua mora, sendo descabida a realização de protesto somente após a 

ordem de emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 

911/69- NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- 

LEGISLAÇÃO VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - 

PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA 

IMPERATIVA. A notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob 

pena de se declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de 

requisitos necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer 

orientação quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com 

a legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 10. Custas pagas na distribuição. 11. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 12. P. I. C. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005037-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANO KRINDGES SANTOS OAB - MT16792/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005037-75.2018.8.11.0002 AUTOR(A): JOSIMAR NUNES DA SILVA 

EIRELI - ME RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Vistos. 1. Cuida-se de Ação Revisional proposta por JOSIMAR NUNES 

DA SILVA EIRELI – ME em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUDOESTE MT, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (id 

16052983). 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002362-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN FAVERO FURIO (EXECUTADO)

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DUTONE LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA VANDA FAVERO FURIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002362-76.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DUTONE LTDA - ME, 

RONAN FAVERO FURIO, MARIA VANDA FAVERO FURIO Vistos. 1. 

Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial manejada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DO MT – SICREDI OURO VERDE – MT, em face de INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE MOVEIS DUTONE LTDA, RONAN FAVERO FURIO e MARIA VANDA 

FAVERO FURIO, todos 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. 

16032100). 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 dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, 

ambos do Código de Processo Civil. 4. Custas recolhidas na inicial. 

Honorários conforme pactuado. 5. Após o trânsito 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005006-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CARDOSO HERCULANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005006-26.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: EDUARDO CARDOSO HERCULANO Vistos. 1. Cuida-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO RCI BRASIL S.A, em 

desfavor de EDUARDO CARDOSO HERCULANO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 13823887, 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. 10. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004442-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PEREZ (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 4 4 4 2 - 7 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: CARLA PEREZ 

Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em desfavor de 

CARLA PEREZ, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, desnecessária a 

intimação da requerida, visto que sequer fora citada. 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: 1008425-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ALEXANDRE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008425-20.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JORGE ALEXANDRE DA SILVA 

Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de JORGE ALEXANDRE 

DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação (Id 13727827). 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. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via Renajud, caso existente. 6. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. 

Considerando que a parte autora 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006167-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JULIANO DOS SANTOS VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006167-37.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RAFAEL JULIANO DOS 

SANTOS VIEIRA Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, em desfavor de RAFAEL JULIANO DOS SANTOS VIEIRA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos 

autos requerendo a desistência da ação (Id 13387110). 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. 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. 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: 1002720-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA SILVA SCHMIT (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 2 7 2 0 - 0 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: RAFAEL DA 

SILVA SCHMIT Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em 

desfavor de RAFAEL DA SILVA SCHMIT, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da 

ação (Id 13492276). 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. 

Custas processuais pagas na distribuição. 6. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. 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: 1005105-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO LUIS CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005105-25.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: FABRICIO LUIS 

CERQUEIRA Vistos. .. 1. Trata-se de ação proposta por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em 

desfavor de FABRICIO LUIS CERQUEIRA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Em decisão ID. 15198868, fora oportunizada à parte autora a 

emenda a inicial, a fim de comprovar, efetivamente, a mora do devedor, 

sob pena de indeferimento da inicial. 3. Analisando os autos verifico que o 

autor embora devidamente intimado manteve-se inerte deixando 

transcorrer seu prazo ID. 16072414 . 4. Nesse sentido, o artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe: “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.” 5. Pois bem, considerando que 

a parte autora não sanou a irregularidade, embora tenha tido tempo 

suficiente para tal, conforme determinado, ausente então a exordial de 

requisito necessário para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o 
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processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o 

artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 6. Sem 

custas. 7. Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 

necessárias. 8. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004774-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSORIVAN ALVES DE BORBA (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 4 7 7 4 - 4 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: OSORIVAN 

ALVES DE BORBA Vistos. . 1. Cuida-se de ação proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de OSORIVAN 

ALVES DE BORBA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Fora 

oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, colacionando 

aos autos documento válido que comprovasse a constituição do requerido 

em mora, eis que a primeira notificação fora remetida para endereço 

diverso do contrato e a segunda, enviada para o endereço do contrato, 

todavia, não recebida pelo destinatário pelo motivo “endereço insuficiente”. 

3. Pois bem. 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). 4. 

Compulsando os autos, observo que as duas notificações enviadas pelo 

autor não atingiram o objetivo pretendido, não tendo o autor, se 

desincumbido do ônus de comprovar a mora do requerido. Ademais, cabe 

ressaltar que o autor não anexou qualquer documento que comprovasse o 

novo endereço do requerido. 5. Desta feita, considerando que a parte 

autora não sanou a irregularidade, embora tenha tido tempo suficiente 

para tal, conforme determinado, ausente o requisito necessário para a 

propositura da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil. 6. Sem custas e honorários 

advocatícios. 7. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas 

necessárias. 8. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009327-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR SILVA 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 

1009327-36.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUCIMAR SILVA DA COSTA Vistos. .. 

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de LUCIMAR SILVA DA 

COSTA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de ID. 

16171784, o autor 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. 

Custas pagas na distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006447-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO CARLOS 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 

1006447-71.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: MAURICIO CARLOS DE ALMEIDA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. em desfavor de ELAINE CRISTINA FURTADO 

PEREIRA, com pedido liminar, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. 

Pois bem. O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na 

posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do 

último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 3. A 

notificação do devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer por 

carta registrada, por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou 

pelo protesto do título. 4. No caso dos autos, o autor foi intimado a 

comprovar a mora do requerido, sob pena de indeferimento da inicial, uma 

vez que o documento apresentado nos autos não atingiu sua finalidade, 

pois o AR retornou com o aviso de que “NÃO EXISTE O NÚMERO”. 5. Na 

sequência o autor requer dilação de prazo para juntada da notificação 

válida a fim de comprovar a constituição em mora do devedor, contudo, 

INDEFIRO o pedido, tendo em vista que entre a data do pedido e a hodierna 

transcorreu lapso superior ao requerido pelo autor. 6. Não comprovada a 

regular constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 

7. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, IV do CPC. 8. Custas pagas na distribuição. 9. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 10. P. I. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000654-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIDE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000654-88.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LUCIDE DOS SANTOS 

Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 

desfavor de LUCIDE DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação 

(Id 14705940). 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. 

Custas processuais pagas na distribuição. 6. Considerando que a parte 

autora desiste 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 
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Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007967-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR BENEDITO MAGOSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007967-66.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CEZAR BENEDITO 

MAGOSSO Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta 

por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 

desfavor de CEZAR BENEDITO MAGOSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação (ID. 15650963). 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. 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. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002731-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMAIR SILVA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002731-70.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CLEMAIR SILVA DE 

SOUZA SILVA Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, em desfavor de CLEMAIR SILVA DE SOUZA SILVA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos 

autos requerendo a desistência da ação (ID. 16187074). 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. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via 

RENAJUD, caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. Considerando 

que a parte autora renunciou o prazo recursal, certifique-se o 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
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