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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 035/2018 - DF

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

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

fundamento no artigo 52, inciso XV da Lei nº 4.964 de 26 de dezembro de 

1985 (COJE);

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção da parte elétrica 

(tomadas) e das paredes do Cartório que apresentam infiltrações de modo 

a prejudicar o ambiente laboral do Juizado Especial Criminal Unificado da 

Capital (JECRIM);

CONSIDERANDO o Ofício nº 074/2018-JECRIM/Adm subscrito pelo 

Magistrado Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira, Juiz Coordenador 

responsável pela unidade judicial em questão no CIA n. 

0733323-42.2018.8.11.0001;

 RESOLVE:

Art. 1.º SUSPENDER os prazos processuais e o atendimento ao público no 

âmbito do Juizado Especial Criminal Unificado da Capital (JECRIM) no 

período de 26 a 29 de novembro de 2018.

Art. 2.º As audiências designadas e o trabalho interno da respectiva 

unidade judicial serão realizados normalmente, sem qualquer interrupção.

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

 Encaminhe-se cópia à Presidência e à Corregedoria-Geral da Justiça do 

Tribunal de Justiça deste Estado, à Presidência da OAB/MT, ao Ministério 

Público Estadual, à Defensoria Pública Estadual, aos respectivos Juízes e 

Varas e afixe-se cópia no átrio deste Fórum.

 Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

CIA Nº:

0733150-18.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

MARIA JOSÉ XAVIER DA SILVA

ADVOGADO (S):

DRA. STEPHANY QUINTANILHA (OAB/MT 22.989)

Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado por MARIA JOSÉ XAVIER DA SILVA para 

desarquivamento do Processo n. 39578-73.2014.811.0041 (CÓDIGO 

914100) de forma gratuita para fins de vista e cópias dos respectivos 

autos.

 Considerando que o expediente encontra-se devidamente instruído com a 

documentação pertinente para embasar o pedido de gratuidade, DEFIRO 

os benefícios da justiça gratuita referente à taxa de desarquivamento, 

exclusivamente em relação a este pedido.

 Encaminhem-se o presente ao Setor de Arquivo do presente Foro para as 

providências cabíveis.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 537/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0718922-38.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) JORGE ELIAS DOS SANTOS, matrícula nº. 7882, 

Oficial de Justiça, no Juizado Volante Ambiental - JUVAM da Comarca da 

Capital - SDCR, com efeitos a partir de 21/11/2018.

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

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

Cuiabá, 13 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 550/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Administrativo II, Ivana Luciano 

Ferri, matrícula nº. 20947, do(a) Juizado Especial Criminal Unificado - 

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

0733163-17.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

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

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

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

Gestor Administrativo II, no período de 21/11/2018 a 30/11/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 13 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 551/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 15 (quinze) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Administrativo II Júlio Callejas, 

matrícula nº. 24.672, do(a) Central de Administração - Comarca da Capital 

-  SDCR, conforme consta  do expediente  CIA nº . 

0733165-84.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) ANGELICA VILALVA GUIMARÃES , matrícula 

nº. 23569, Analista Judiciário, lotado(a) na Central de Distribuição - 

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

Gestor Administrativo II, no período de 03/12/2018 a 17/12/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 13 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 552/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de usufruto de 02 (dois) dias de 

compensatória, pelo Gestor Administrativo II Júlio Callejas, matrícula nº. 

24.672, do(a) Central de Administração - Comarca da Capital - SDCR, 

conforme consta do expediente CIA nº. 0733165-84.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) ANGELICA VILALVA GUIMARÃES , matrícula 

nº. 23569, Analista Judiciário, lotado(a) na Central de Distribuição - 

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

Gestor administrativo II, no período de 18/12/2018 a 19/12/2018 

(compensatórias).

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

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

Cuiabá, 13 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 553/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0733162-32.2018.8.11.0001,
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RESOLVE:

DESIGNAR o (a) servidor (a) AMANDA MEIRA FLORENTINO DE 

FIGUEIREDO, matrícula nº. 24732, Analista Judiciário, para exercer, a 

função de confiança de Gestor Judiciário, na secretaria do Secretaria - 2ª 

Vara Cível - Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir da publicação 

desta.

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

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

Cuiabá, 13 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº.554/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0733258-47.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

REVOGAR a Portaria n.º 481/2009, de 13/08/2009, que designou o(a) 

servidor(a) ALEXANDRE VENCESLAU PIANTA, Analista Judiciário, 

matrícula n.º 6049, para exercer a função de confiança de Gestor 

Judiciário, no(a) Secretaria - 2ª Vara Cível - Comarca da Capital - SDCR, 

com efeitos a partir da publicação desta.

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

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

Cuiabá, 13 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Divisão Administrativa

Edital

EDITAL 008/2018

PARA VENDA DE BENS IMÓVEIS e MÓVEIS

1ª LEILÃO DIA 04-12-2018, ÀS 14h00min.

2ª LEILÃO DIA 12-12-2018, ÀS 14h00min.

IMÓVEIS RURAIS

LOTE 01- AUTOS N.º 29206-75.2008.811.0041(Código 358897) 2ª Vara 

Especializada em Direito Bancário da capital.

Parte Autora: BANCO BRADESCO S/A

Advogado: Mauro Paulo Galera Mari

Parte Ré: JR IMOVEIS LTDA. E JEAN CARLO PINHEIRO DE ARAUJO.

Advogado: Bruno Carvalho de Souza

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): Um imóvel rural, sendo Rua A, Lote n. 17, 

Quadra 11, com área total de 5.600 M², situado no Loteamento denominado 

Condomínio Rural Fechado BATEC Coxipó do Ouro, no Município de Cuiabá 

- MT, medindo 40,00 metros de frete para R-A, 40,00 metros de fundos 

com Walderson M.C. , 140,00 metros do lado direito com L-16 e 140,00 

metros do lado esquerdo para L-18, proprietária BATEC Construtora e 

Incorporadora Ltda, matriculado sob o n. 57.201, Livro 02, Folha 094, 6º 

Serviço Notarial de capital.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: não consta.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: 40.000,00 (quarenta mil reais).

LOTE 02- AUTOS N.º 13937-35.2004.811.0041(Código 163903) 2ª Vara 

Familia e Sucessões da capital.

Parte Autora: DORAMIN CORREA DE LIMA

Advogado:

Parte Ré: DELMIRO ANTONIO DE LIMA

Advogado:

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): Um imóvel rural, com 100 hectares, conforme 

descrito na R-15/47.245, Distrito de Coxipó do Ouro, matriculado sob n.º 

47.245, 6º Serviço Notarial de capital.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: Av-31/47.245 Penhora expedida pelo 

Juízo da 14ª Vara Cível de Cuiabá.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

BENS MÓVEIS CÍVEIS

LOTE 03- AUTOS N.º 26912-11.2012.811.0041 – 4ª Vara Família e 

Sucessões da capital

Parte Autora: LARISSA FERREIRA SILVA e IVONE FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado:

Parte Ré: AGUINALDO JOSÉ DA SILVA

Advogado:

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) Veículo VW/Gol 1.0 Giv Trend, 

Fabricação/Modelo 2011/2012, cor Branca, Placa OAR-4325, Renavam 

00363147110.

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 16.000,00(dezesseis mil reais).

Local do Bem: Rua 85, Quadra 18, Casa 18, Setor I, CPA III, Cuiabá-MT.

LOTE 04- AUTOS N.º 0028959-73.2015.811.0001 – 4º Juizado Especial 

Cível da capital.

Parte Autora: COLÉGIO MASTER

Advogado:

Parte Ré: ANTONIO BENEDITO DA SILVA

Advogado:

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): A-01(um) Aparelho de ar condicionado marca 

Springer 7.500 Btu’s, aparentando uns 10 anos de uso, avalio em R$ 

150,00( cento e cinquenta reais), B- 01(um) Aparelho de ar condicionado 

marca Springer 10.500 Btu’s, aparentando uns 10 anos de uso, avalio em 

R$ 200,00( duzentos reais), C- 01(um) Aparelho de ar condicionado marca 

Springer 7.500 Btu’s, cor branca, aparentando uns 05 anos de uso, avalio 

em R$ 180,00( cento e oitenta reais), D- 01(uma) Televisão marca Philco, 

32 polegadas, usada, avalio em R$ 300,00(trezentos reais), E- 01(um) 

freezer horizontal marca Electrolux, apresenta pequenos amassados e um 

pequeno descascado, avalio em R$ 650,00(seiscentos e cinquenta reais).

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 1.480,00(hum mil quatrocentos e 

oitenta reais

Local do Bem: Rua A(El Salvador), n.º 30, Quadra 01, Cohab Santa Fé, 

Bairro Cristo Reis, Várzea Grande-MT.

LOTE 05- AUTOS N.º 1004244-73.2017.8.11.0002 – 3ª Vara Cível da 

Comarca de Várzea Grande

Parte Autora: SIMM SOLUÇOES INTELIGENTES PARA MERCADO MOVEL 

DO BRASIL S/A

Advogado: Jackson Francisco Coleta Coutinho e Bianca Braga

Parte Ré: ATACADÃO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA LTDA 

–ME.

Advogado: Edson Henrique de Paula

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S):

Lote 1

1.1– 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo , valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.2 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.3 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, , valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.4 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, , valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.5 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo , valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.6 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.7 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.8– 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.9 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.10 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.11 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo , valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.12 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.13 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.14 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.15 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.16 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.17 - 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo , valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.18 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.19 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, , valor R$ 10.990,00 
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(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.20 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, , valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.21 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo , valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.22 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.23 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.24 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.25 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.26 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.27 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo , valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.28 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.29 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.30 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.31 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.32 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.33 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.34 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.35 – 10 (dez) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 10.990,00 

(dez mil e novecentos e noventa reais)

1.36 – 08 (oito) unidades de Iphone 5 16G Semi novo, valor R$ 8.792,00 

(oito mil e setecentos e noventa e dois reais)

Lote 2

2.1 – 11 (onze) unidades de Iphone 4S 16GB semi novo, valor R$ 6.589,00 

(seis mil e quinhentos e oitenta e nove reais)

2.2 - 11 (onze) unidades de Iphone 4S 16GB semi novo, valor R$ 6.589,00 

(seis mil e quinhentos e oitenta e nove reais)

2.3 - 11 (onze) unidades de Iphone 4S 16GB semi novo, valor R$ 6.589,00 

(seis mil e quinhentos e oitenta e nove reais)

Lote 3

03 (três) unidades de Iphone 4S 32GB semi novo, valor R$ 1.947,00 (hum 

mil e novecentos e quarenta e sete reais)

Lote 4

4.1 - 10 (dez) unidades de Iphone 5S 32GB semi novo, valor R$ 13.990,00 

(treze mil e novecentos e noventa e sete reais)

4.2 - 10 (dez) unidades de Iphone 5S 32GB semi novo, valor R$ 13.990,00 

(treze mil e novecentos e noventa e sete reais)

4.3 - 10 (dez) unidades de Iphone 5S 32GB semi novo, valor R$ 13.990,00 

(treze mil e novecentos e noventa e sete reais)

4.4 - 10 (dez) unidades de Iphone 5S 32GB semi novo, valor R$ 13.990,00 

(treze mil e novecentos e noventa e sete reais)

4.5 - 10 (dez) unidades de Iphone 5S 32GB semi novo, valor R$ 13.990,00 

(treze mil e novecentos e noventa e sete reais)

4.6 - 10 (dez) unidades de Iphone 5S 32GB semi novo, valor R$ 13.990,00 

(treze mil e novecentos e noventa e sete reais)

4.7 - 07 (sete) unidades de Iphone 5S 32GB semi novo, valor R$ 9.793,00 

(nove mil e setecentos e noventa e três reais)

Lote 5

5.1 - 10 (dez) unidades de Iphone 5S 16GB semi novo, valor R$ 12.990,00 

(doze mil e novecentos e noventa e sete reais)

5.2 - 10 (dez) unidades de Iphone 5S 16GB semi novo, valor R$ 12.990,00 

(doze mil e novecentos e noventa e sete reais)

5.3 - 10 (dez) unidades de Iphone 5S 16GB semi novo, valor R$ 12.990,00 

(doze mil e novecentos e noventa e sete reais)

5.4 - 10 (dez) unidades de Iphone 5S 16GB semi novo, valor R$ 12.990,00 

(doze mil e novecentos e noventa e sete reais)

5.5 - 10 (dez) unidades de Iphone 5S 16GB semi novo, valor R$ 12.990,00 

(doze mil e novecentos e noventa e sete reais)

5.6 - 10 (dez) unidades de Iphone 5S 16GB semi novo, valor R$ 12.990,00 

(doze mil e novecentos e noventa e sete reais)

5.7 - 10 (dez) unidades de Iphone 5S 16GB semi novo, valor R$ 12.990,00 

(doze mil e novecentos e noventa e sete reais)

5.8 - 10 (dez) unidades de Iphone 5S 16GB semi novo, valor R$ 12.990,00 

(doze mil e novecentos e noventa e sete reais)

5.9 - 10 (dez) unidades de Iphone 5S 16GB semi novo, valor R$ 12.990,00 

(doze mil e novecentos e noventa e sete reais)

5.10 - 10 (dez) unidades de Iphone 5S 16GB semi novo, valor R$ 

12.990,00 (doze mil e novecentos e noventa e sete reais)

5.11 - 10 (dez) unidades de Iphone 5S 16GB semi novo, valor R$ 

12.990,00 (doze mil e novecentos e noventa e sete reais)

5.12 - 05 (cinco) unidades de Iphone 5S 16GB semi novo, valor R$ 

6.495,00 (seis mil e quatrocentos e noventa e cinco reais)

Lote 6

6.1 - 03 (três) unidades de Iphone 6 Plus 16GB semi novo, valor R$ 

7.497,00 (sete mil quatrocentos e noventa e sete reais)

6.2 - 03 (três) unidades de Iphone 6 Plus 16GB semi novo, valor R$ 

7.497,00 (sete mil quatrocentos e noventa e sete reais)

6.3 – 02 (duas) unidades de Iphone 6 Plus 16GB semi novo, valor R$ 

4.998,00 (quatro mil e novecentos e noventa e oito reais)

6.4 – 01 (uma) unidade de Iphone 6 Plus 16GB semi novo, valor R$ 

2.499,00 (dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais)

6.5 – 01 (uma) unidade de Iphone 6 Plus 16GB semi novo, valor R$ 

2.499,00 (dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais)

6.6 – 01 (uma) unidade de Iphone 6 Plus 16GB semi novo, valor R$ 

2.499,00 (dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais)

Lote 7

04 (quatro) unidades de Iphone 4S 32GB semi novo, valor R$ 2.596,00 

(dois mil e quinhentos e noventa e seis reais)

Lote 8

8.1 - 10 (dez) unidades de Iphone 6 64GB semi novo, valor R$ 23.990,00 

(vinte e três mil e novecentos e noventa reais)

8.2 - 09 (nove) unidades de Iphone 6 64GB semi novo, valor R$ 21.591,00 

(vinte e hum mil e quinhentos e noventa e hum reais)

Lote 9

9.1 - 10 (dez) unidades de Iphone 6 16GB semi novo, valor R$ 22.490,00 

(vinte e dois mil e quatrocentos e noventa reais)

9.2 - 10 (dez) unidades de Iphone 6 16GB semi novo, valor R$ 22.490,00 

(vinte e dois mil e quatrocentos e noventa reais)

9.3 - 10 (dez) unidades de Iphone 6 16GB semi novo, valor R$ 22.490,00 

(vinte e dois mil e quatrocentos e noventa reais)

9.4 - 12 (doze) unidades de Iphone 6 16GB semi novo, valor R$ 26.998,00 

(vinte e seis mil e novecentos e noventa e oito reais)

Lote 10

21 (vinte e uma) unidades de moden olicard 500, valor R$ 2.289,00 (dois 

mil e duzentos e oitenta e nove reais)

Lote 11

11.1 - 20 (vinte) unidades de moden olicard 160, valor R$ 2.180,00 (dois 

mil e cento e oitenta reais)

11.2 - 20 (vinte) unidades de moden olicard 160, valor R$ 2.180,00 (dois 

mil e cento e oitenta reais)

Lote 12

12.1 - 20 (vinte) unidades de moden olicard 155 valor R$ 2.180,00 (dois mil 

e cento e oitenta reais)

12.2 - 20 (vinte) unidades de moden olicard 155 valor R$ 2.180,00 (dois mil 

e cento e oitenta reais)

12.3 - 20 (vinte) unidades de moden olicard 155 valor R$ 2.180,00 (dois mil 

e cento e oitenta reais)

12.4 - 17 (dezessete) unidades de moden olicard 155 valor R$ 1.853,00 

(hum mil e oitocentos e cinquenta e três reais)

Lote 13

05 (cinco) unidades de moden Dlink 157, valor R$ 545,00 (quinhentos e 

quarenta e cinco reais)

Lote 14

14.2 - 20 (vinte) unidades de moden e 303, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

14.3 - 20 (vinte) unidades de moden e 303, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

14.4 - 20 (vinte) unidades de moden e 303, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

14.5 - 20 (vinte) unidades de moden e 303, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)
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14.6 - 20 (vinte) unidades de moden e 303, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

14.7 - 20 (vinte) unidades de moden e 303, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

14.8 - 20 (vinte) unidades de moden e 303, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

14.9 - 20 (vinte) unidades de moden e 303, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

14.10 - 20 (vinte) unidades de moden e 303, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

14.11 - 20 (vinte) unidades de moden e 303, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

14.12 - 20 (vinte) unidades de moden e 303, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

14.13 - 20 (vinte) unidades de moden e 303, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

14.14 - 20 (vinte) unidades de moden e 303, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

14.15 - 20 (vinte) unidades de moden e 303, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

14.16 - 20 (vinte) unidades de moden e 303, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

14.17 - 20 (vinte) unidades de moden e 303, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

14.18 - 20 (vinte) unidades de moden e 303, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

14.19 - 20 (vinte) unidades de moden e 303, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

14.20 - 16 (dezesseis) unidades de moden e 303, valor R$ 1.744,00 (hum 

mil e setecentos e quarenta e quatro reais)

Lote 15

15.1 - 20 (vinte) unidades de moden mf 665, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

15.2 - 22 (vinte e dois) unidades de moden mf 665, valor R$ 2.398,00 (dois 

mil e trezentos e noventa e oito reais)

Lote 16

16.1 - 20 (vinte) unidades de moden mf 190, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

16.2 - 20 (vinte) unidades de moden mf 190, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

16.3 - 20 (vinte) unidades de moden mf 190, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

16.4 - 20 (vinte) unidades de moden mf 190, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

16.5 - 20 (vinte) unidades de moden mf 190, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

16.6 - 20 (vinte) unidades de moden mf 190, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

16.7 - 20 (vinte) unidades de moden mf 190, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

16.8 - 20 (vinte) unidades de moden mf 190, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

16.9 - 20 (vinte) unidades de moden mf 190, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

16.10 - 20 (vinte) unidades de moden mf 190, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

16.11 - 20 (vinte) unidades de moden mf 190, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

16.12 - 20 (vinte) unidades de moden mf 190, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

16.13 - 20 (vinte) unidades de moden mf 190, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

16.14 - 20 (vinte) unidades de moden mf 190, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

16.15 - 20 (vinte) unidades de moden mf 190, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

16.16 - 20 (vinte) unidades de moden mf 190, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

16.17 - 20 (vinte) unidades de moden mf 190, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

16.18 - 20 (vinte) unidades de moden mf 190, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

16.19 - 20 (vinte) unidades de moden mf 190, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

16.20 - 20 (vinte) unidades de moden mf 190, valor R$ 2.180,00 (dois mil e 

cento e oitenta reais)

16.21 - 17 (dezessete) unidades de moden mf 190, valor R$ 1.853,00 

(hum mil e oitocentos e cinquenta e três reais)

Lote 14

13 (treze) unidades de moden ts599, valor R$ 1.417,00 (hum mil e 

quatrocentos e dezessete reais)

Lote 15

11 (onze) unidades de moden e3131, valor R$ 1.199,00 (hum mil e cento e 

noventa e nove reais)

Lote 16

06 (seis) unidades de moden e392, valor R$ 654,00 (seiscentos e 

cinquenta e quatro reais)

Lote 17

23 (vinte e três) unidades de moden e173, valor R$ 2.507,00 (dois mil e 

quinhentos e sete reais)

Lote 18

07 (sete) unidades de moden e1553, valor R$ 763,00 (setecentos e 

sessenta e três reais)

Lote 19

02 (duas) unidades de moden e156, valor R$ 218,00 (duzentos e dezoito 

reais)

Lote 20

02 (duas) unidades de moden e1756, valor R$ 218,00 (duzentos e dezoito 

reais)

Lote 21

02 (duas) unidades de moden3276, valor R$ 218,00 (duzentos e dezoito 

reais)

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 944.374,00(novecentos e quarenta e 

quatro mil trezentos e setenta e quatro reais).

Local do Bem: Av. Filinto Muller, n.º 2.071, Centro, Várzea Grande-MT.

LOTE 06- AUTOS N.º 44554-31.2011.811.0041(Código 747311) 2ª Vara 

Especializada em Direito Bancário da capital

Parte Autora: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado: BANCO DO BRASIL S/A

Parte Ré: CHOCOLARTE BUFFET INDÚSTRIA e COMÉRCIO LTDA. , 

STELAMAR MORAIS DE ARRUDA, ORLANDO BORGES SANTANA

Advogado: ADEMAR SANTANA FRANCO,

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 02(duas) poltronas com pés e braços de 

metal, estofados em tecido; 01(uma) cadeira com pés de madeira, 

estofado em tecido; 01(uma) mesa com pés e suporte de metal, tampo de 

vidro; 01(uma) cadeira de escritório em courino branco,; 01(uma) estante 

com prateleiras de vidro; 01(uma) estrutura de madeira laqueada banca; 

01(uma) impressora HP Deskjet, F4480; 02(duas) estruturas de madeira 

laqueadas de branco, com prateleiras de vidro; 01(um) balcão com tampo 

de vidro; 01(um) freezer de duas portas. VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: 

R$ 8.709,76 (oito mil setecentos e nove reais e setenta e seis centavos).

Local do Bem: Rua Camboja, n.º 32-A, Bairro Shangrilá, nesta capital.

LOTE 07- AUTOS N.º 55009-50.2014.811.0041(Código 940723) 2ª Vara 

Especializada em Direito Bancário da capital

Parte Autora: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

Parte Ré: FLAVIO PRAXEDES DA SILVA e PARA TI AUTOMOVEIS LTDA - 

ME

Advogado: HUMBERTO A DE LAMÔNICA FREIRE

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 50%(cinquenta por cento), das quotas da 

empresa Parati Automóveis Ltda ME, CNPJ: 08608830-0001-80.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

LOTE 08- AUTOS N.º 47771-48.2012.811.0041(Código 793637) 2ª 

Bancária da capital

 Parte Autora: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

Parte Ré: ROSIMERE R. RAMOS DE SOUZA ME, ROSIMEIRE RODRIGUES 

RAMOS DE SOUZA, ORIVAL BINI

Advogado: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO, TAYNÁ ZANINI 

PEREIRA, RODOLFO GERMANO TAQUES

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): A- 01(uma) guilhotina hidráulica e mecânica, 

marca Catu, modelo 1182 mega longa, ano/modelo 2005, em bom estado 

de conservação, avalio em R$ 38.000,00(trinta e oito ml reais);

B-01(uma) máquina de impressora off-set automática, marca multilith, 
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modelo 1860-CD, chapa 31x457, ano/modelo 2006, em bom estado de 

conservação, avalio em R$ 35.000,00(trinta e cinco mil reais);

C- 01(um) grampeador marca Miruna, modelo 3 motores em cima, 

ano/modelo 2008, avalio em R$ 16.000,00(dezesseis mil reais).

Local do Bem: Av. Dom Orlando Chaves, n.º 1001, Bairro Cristo Rei, 

Várzea Grande-MT.

LOTE 09- AUTOS N.º 9031-26.2009.811.0041(Código 372567) - 2ª Vara 

Bancária da capital.

Parte Autora: SICOOB COOPERLOJA-C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

Advogado: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO

Parte Ré: RIMAR COM DE ROUPAS CALÇ. PERFUM E ACESS. LTDA, 

MARGARETH LUZIA DA PENHA RIBEIRO, CARLOS EDUARDO RIBEIRO

Advogado:

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): A- 05(cinco) unidades de conjunto terno com 

paletó 46 e calça 40, B- 05(cinco) unidades de conjunto terno com paletó 

48 e calça 42, C- 10(dez) unidades de conjunto terno com paletó 50 e 

calça 44, D- 10(dez) unidades de conjunto terno com paletó 52 e calça 46, 

E- 05(cinco) unidades de conjunto terno com paletó 54 e calça 48,

F- 05(cinco) unidades de conjunto terno com paletó 56 e calça 50.

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 849,90(oitocentos e quarenta e nove reais e 

noventa centavos).

Local do Bem: Av. Brasília, n.º 146, Loja 111, Shopping Três Américas, 

Bairro Jardim das Américas, Cuiabá-MT.

LOTE 10- AUTOS N.º 11141-51.2016.811.0041(Código1101545) - 2ª Vara 

Bancária da capital.

Parte Autora: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES.

Advogado: MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS, ROSEANY BARROS 

DE LIMA.

Parte Ré: ANA PAULA DA SIlVA.

Advogado:

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): A- 01(um) freezer horizontal 410 litros, marca 

Gelopar, avalio em R$ 1.325,00 (hum mil trezentos e vinte e cinco reais), 

B- 04(quatro) gondolas de parede com 1,75x40x30cm, avalio em R$ 

815,91(oitocentos e quinze reais e noventa e um centavos), C- 01(um) 

cilindro elétrico c/ cort Talharim Arke, avalio em R$ 183,58(cento e oitenta 

e três reais e cinquenta e oito centavos).

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 2.325,34(dois mil trezentos e vinte e cinco 

reais e trinta e quatro centavos).

Local do Bem: Rua Portugal, n.º 41, Bairro Jardim Antônio Dias, Cuiabá-MT.

LOTE 11- AUTOS N.º 3151-68.2000.8.11.0041 (Código 9968) - 2ª Vara 

Bancária da capital.

Parte Autora: BANCO BANORTE S/A.

Advogado: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL (PROCURADOR MUNICIPAL)

Parte Ré: ANTUNES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, ÁLVARO ALAM 

SILVA ANTUNES, NATALINO ANTUNES DE SOUZA

Advogado: Francisco DERMEVAL DE OLIVEIRA FERNANDES, DAYSE G. 

FERNANDES BALDUINO.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) Veículo Camionete S10/Cabine Dupla 

DLX 2.4, Cor Prata, Placa JEK-9569, Fabricação/Modelo 2004/2004, 

Renavam 840167504.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Local do Bem: Av. Mario Correa, n.º 112, Bairro Porto ou Rua 09, n.º 420, 

Bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT.

LOTE 12- AUTOS N.º 55270-49.2013.811.0041(Código 852468) 2ª 

Bancária da capital

 Parte Autora: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

Parte Ré: DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA LTDA., CLAUDIO 

APARECIDO NOGUEIRA, PASCOAL IRIA NOGUEIRA, ANISADETT PINHEIRO 

DA SILVA NOGUEIRA e LUIZA TEREZA DUTRA NOGUEIRA.

Advogado: Demércio Luiz Gueno

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 3.000 (três mil) garrafões de água mineral, 

sem gás, marca da água ÁGU JACIARA.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

Local do Bem: Av. Parecis, n.º 187, Bairro Planalto, Cuiabá-MT.

LOTE 13- AUTOS N.º 25329-45.2011.811.0002(Código 266627) 3ª Vara 

Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande

 Parte Autora: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZAÇÃO E 

QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Advogado:

 Parte Ré: CONCORDIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA.

Advogado:

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 1.367 (hum mil trezentos e sessenta e sete) 

litros de combustível, tipo gasolina.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: 5.854,71 (cinco mil oitocentos e 

cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos).

Local do Bem: Av. da Feb, n.º 1.610, Setor 3, Bairro Ponte Nova, Várzea 

Grande-MT.

IMÓVEIS URBANOS

LOTE 14- AUTOS N.º 39135-30.2011.811.0041(Código 742255) 2ª 

Bancária de Cuiabá.

Parte Autora: BANCO BRADESCO S/A

Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI

Parte Ré: LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR – ME, LUIZ GONZAGA 

EZEQUIEL JUNIOR.

Advogado:

 DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01 (um) Lote de terreno sob n.º 03, Quadra 

08, na Av. Eduardo Gomes, Loteamento Planalto Ipiranga, em Várzea 

Grande, com 383,55m², matricula n.º 63.601, ficha 01, livro 02, contendo 

edificação de 01 sobrado com área construída de 219,80m², frente para 

Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, em bom estado de conservação, idade 

aparente de 15 anos, ocupada.

Ônus, Recurso ou Causa pendente:

VALOR DA AVALIAÇÃO: 405.994,22 (quatrocentos e cinco mil 

novecentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos).

LOTE 15- AUTOS N.º 39135-30.2011.811.0041(Código 742255) 2ª 

Bancária de Cuiabá.

Parte Autora: BANCO BRADESCO S/A

Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI

Parte Ré: LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR – ME, LUIZ GONZAGA 

EZEQUIEL JUNIOR.

Advogado:

 DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01 (um) imóvel composto por 03 Lotes de 

terreno sob ns.º 04, 05 e 06, Quadra 08, na Av. Eduardo Gomes, 

Loteamento Planalto Ipiranga, em Várzea Grande, com 1.158,11m², 

matriculas n.º 63.602, 63.603 e 63.604 ficha 01, livro 02, contendo 

edificação de 01 casa para fins comerciais, escola de futebol, área 

construída de aproximadamente 340m², locado para Búfalo Escola de 

Futebol.

Ônus, Recurso ou Causa pendente:

VALOR DA AVALIAÇÃO: 737.690,74 (setecentos e trinta e sete mil e 

seiscentos e noventa reais e setenta e quatro centavos).

LOTE 16- AUTOS N.º 39135-30.2011.811.0041(Código 742255) 2ª 

Bancária de Cuiabá.

Parte Autora: BANCO BRADESCO S/A

Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI

Parte Ré: LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR – ME, LUIZ GONZAGA 

EZEQUIEL JUNIOR.

Advogado:

 DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01 (um) imóvel composto por 02 Lotes de 

terreno sob ns.º 11 e 12, Quadra 08, Loteamento Planalto Ipiranga, em 

Várzea Grande, com 720m², matriculados sob n.º 63.605 ficha 01, livro 02, 

frente para a Rua A, sem asfalto e com acesso pela rua lateral locado 

atualmente para Búfalo Escola de Futebol.

Ônus, Recurso ou Causa pendente:

VALOR DA AVALIAÇÃO: 156.225,00 (cento e cinquenta e seis mil e 

duzentos e vinte e cinco reais).

LOTE 17- AUTOS N.º 17024-81.2013.811.0041(Código 810534) 2ª 

Bancária de Cuiabá.

Parte Autora: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

Advogado: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES

Parte Ré: HERMES FERREIRA DE MORAES FILHO

Advogado: JULIA RIBEIRO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) Imóvel contendo edificado um 

barracão, medindo 10,00 metros de frente a Rua das Flores e 10,00 

metros de fundos, devidamente matriculado sob n.º 29.251, folha 17, ficha 

01, 2º Serviço Notarial e registral da capital.

Ônus, Recurso ou Causa pendente:

VALOR DA AVALIAÇÃO: 321.738,35(trezentos e vinte e um mil 

setecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos).

LOTE 18- AUTOS N.º 18990-84.2010.811.0041(Código 443306) - 2ª 
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Bancária da capital.

Parte Autora: BANCO BRADESCO S/A

Advogado: Marcos Antônio de Almeida Ribeiro

Parte Ré: MÁRIO RIBEIRO CRUZ ENGENHARIA ME, e MARIO RIBEIRO DA 

CRUZ

Advogado:

 DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 50%(cinquenta por cento) de 01(um) 

apartamento n.º 301, Edifício Nova Veneza, tipo II, situado na Rua C, Bloco 

01, Setor Oeste, Morada do Ouro, nesta capital, matriculada sob n.º 

25.519, fl. 164, livro 2-CG, 6º Serviço Notarial e Registral da capital.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: Av-01/25.519 Hipoteca em favor de 

C.E.F., Av-09/25.519 Medida Protetiva, Av-11/25.519 Penhora em favor de 

Banco Bradesco.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 70.000,00(setenta mil reais).

LOTE 19- AUTOS N.º 27428-89.2016.811.0041(Código 1140147) - 2ª 

Bancária da capital.

Parte Autora: BANCO BRADESCO S/A

Advogado: Marcos Antônio de Almeida Ribeiro e outros

Parte Ré: VALDIR CHITOLINA

Advogado:

 DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) Imóvel residencial no Lote 14, Quadra 

05, Bairro Jardim Buriti, Coxipó da Ponte, nesta capital, constituído de uma 

varanda, cozinha, área de serviço, sala de jantar, dois quartos, banheiro 

social, e suíte, com área construída de 98,29m², matriculada sob n.º 

54.619, fl. 01, livro 02, 5º Serviço Notarial e Registral da capital.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: R-01/54.619 e R-02/54.619 Hipoteca 

em favor de C.E.F., R-07/54.619 Penhora expedida pelo Juízo 4ª Vara 

Bancária da capital autos código 1125749.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 259.103,80(duzentos e cinquenta e 

nove mil cento e três reais e oitenta centavos).

LOTE 20- AUTOS N.º 28803-96.2014.811.0041(Código 898617) - 2ª 

Bancária da capital.

Parte Autora: BANCO BRADESCO S/A

Advogado: Marcos Antônio de Almeida Ribeiro e outro

Parte Ré: MAX ARIEL TONIAZZO, ELIZANDRO JUNIOR TONIAZZO

Advogado: WILLIAM KHALIL, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 50%(cinquenta por cento) de uma área total 

de 360,00m², situada na Rua "Q", atual Rua Professora Adalgisa de Barros 

n.º 305, Quadra 13, casa 04, Bairro Jardim Paula II, em Várzea Grande, 

matriculada sob n.º 14.681, fica 01, livro 02, 1º Serviço Notarial e Registral 

de Várzea Grande.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: Av-04/14.681 Certidão de Existência 

de Ação distribuída pela 3ª Vara Bancária da capital, código processo 

870312, Av-05/14.681 Certidão de Existência de Ação distribuída pela 1ª 

Vara Bancária da capital, código processo 861293, Av-06/14.681 Certidão 

de Existência de Ação distribuída pela 2ª Vara Cível, código processo 

332314, Av-07/14.681 Certidão de Existência de Ação distribuída pela 3ª 

Vara Cível, código processo 321661, Av-08/14.681 Certidão de Existência 

de Ação distribuída pela 3ª Vara Cível, código processo 332014, 

Av-09/14.681 Certidão de Existência de Ação distribuída pela 4ª Vara 

Direito Bancário código processo 870306, Av-11/14.681 Certidão de 

Existência de Ação distribuída pela 4ª Vara Direito Bancário código 

processo 861292, Av-12/14.681 Indisponibilidade do imóvel, Av-09/14.681 

Penhora, Av-14/14.681 arrolamento do imóvel,

Av-15/14.681Penhora, expedida pelo Juízo da 3ª Vara Bancária.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 70.000,00(setenta mil reais).

LOTE 21 - AUTOS N.º 220-29.1999.811.0041(Código 108965) 2ª Vara 

Especializada em Direito Bancário da capital

Parte Autora: BANCO BANORTE S/A

ADVOGADO: José Adelar Dal Pissol

Parte Requerida: PRAPESCA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA PESCA 

LTDA., YVONE SCAFF SILVA FERRO, ESPÓLIO DE WALMIR DA SILVA 

FERRO.

ADVOGADO: Marcelo Zandonai

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): I- 25%(vinte e cinco por cento) de um imóvel 

casa situada no 2º Distrito "Praça Luiz Albuquerque, 162", com dois 

pavimentos, construída em terreno de forma retangular, medindo 11,40m 

de frente, por 11,40m de fundos, e 17,50 pelos lados, matriculado sob n.º 

13.740, ficha 01, 7º Serviço Notarial de Cuiabá, Avaliado em R$ 27.980,98, 

(vinte e sete mil novecentos e oitenta reais e noventa e oito centavos),

II- 25%(vinte e cinco por cento) de um imóvel de casa térrea, localizada na 

Rua 13 de Junho, n.º 2294, contém um salão medindo aproximadamente 

0x30m, estrutura metálica, com uma parte em madeira antiga, parte 

superior com piso de madeira, banheiro, possui ainda três quartos. Imóvel 

atualmente funciona fábrica de gelo, matriculado sob n.º 2.196, ficha 7º 

Serviço Notarial de Cuiabá-MT. Avaliado em R$ 55.961,95 (cinquenta e 

cinco mil novecentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos).

Ônus, Recurso ou Causa pendente: R-3/2.196 Arresto expedido pelo Juízo 

da 6ª Vara Cível de Cuiabá, R:3/13.740 Arresto expedido pelo Juízo da 6ª 

Vara Cível de Cuiabá-MT.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 83.942,93(oitenta e três mil 

novecentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos).

LOTE 22- AUTOS N.º 26742-68.2014.811.0041(Código 895346) - 3ª Vara 

Família e Sucessões da capital.

Inventariante: ELVIRA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Advogado: LUCIANE REGINA MARTINS, THAYELLE CRISTINNE DE 

ALMEIDA AMORIM, NAYARA PEREIRA SOARES, ANTONIO CARLOS 

TAVARES DE MELLO.

Requerente: RAIMUNDO MARQUES, EDSON MARQUES NEIVA, WASTI 

GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA, NOEMIA FERREIRA DE OLIVEIRA 

ROCHA, SALONY GONÇALVES DE OLIVEIRA e outros.

Inventariado: ESPOLIO DE RAIMUNDO MARQUES DE OLIVEIRA.

Advogado:

 DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01 (um) imóvel do lote 07, Quadra 37, Rua 

Deputado Ítrio Correa da Costa, n.º 452, Bairro Jardim Santa Izabel, com 

12metros de frente, encontra-se murado com portão, possui garagem, 

sala, três quartos, sendo dois tipo suíte, copa/cozinha, e outra parte com 

edícula. O imóvel foi construído nos fundos do terreno, na frente não 

possui benfeitorias, matriculada sob n.º 2481, ficha 01, 7º Serviço Notarial 

e Registral de Cuiabá-MT.

Ônus, Recurso ou Causa pendente:

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil 

reais).

LOTE 23- AUTOS N.º 13079-09.2001.811.0041(Código 62779) - 9ª Vara 

Cível da capital.

Parte Autora: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, CARLA HELENA GRINGS 

SABO MENDES, DANIELA FERNANDES, MAIARA FERNANDA CARNEIRO.

Parte Ré: SIMONE MOURA DE ARAÚJO REYES

Advogado: JORGE DE MORAES FILHO

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 04(quatro) lotes de terreno urbanos 

localizados na Rua Ernesto Bouret de Melo, com área de 1.120 m², 

descritas nas matriculas n.º 4.902, livro 2, -Ah, fls. 39, matricula n.º 4.919, 

livro 2-BJ, folas 185, matricula n.º 9.423 e 4.924, livro 02-BJ, fls. 190, 

Cartório do 1º Tabelionato da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT. Os 

dois primeiros lotes possuem construção em alvenaria sendo dois 

sobrados, e encontram-se fechados.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: R-04/9.423 Penhora, expedida pelo 

Juízo da 4ª Vara Federal.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 560.000,00(quinhentos e sessenta 

mil reais).

LOTE 24- AUTOS N.º 51221-28.2014.811.0041(Código 933552) -5ª Vara 

Cível da capital.

Parte Autora: MEGA LOTERICA LTDA

Advogado: RODOLFO COELHO RIBEIRO

Parte Ré: MÁRIO MARQUES DE ALMEIDA

Advogado: GERSON MEDEIROS e RAFAELA ARAUJO E MEDEIROS

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): uma casa em alvenaria situada na Rua 

Traçaia, Bairro Jardim Primavera, nesta Capital, contendo sala de estar, 

hall de entrada, sala de jantar, estar intimo, lavabo, duas suítes, 

circulação, closet, dispensa, cozinha, churrasqueira, piscina, matricula n.º 

5.476, ficha 01, do 7º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: Av-08/5476 Ação averbada

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 460.000,00(quatrocentos e sessenta 

mil reais).

LOTE 25- AUTOS N.º 6539-32.2007.811.0041(Código 281396) - 4ª Vara 

Direito Bancário da capital.

Parte Autora: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Advogado: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES

Parte Ré: EMPRESA DE TRANSPORTE FREEWAY

Advogado: MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) lote de terreno n.º 06, Quadra 21, 

Loteamen

to Jardim Nossa Senhora Aparecida, medindo 12,00x30,00, sem 
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benfeitorias, faz parte do pátio onde funciona uma oficina de pintura e 

funilaria, com asfalto, matricula n.º 49.921, ficha 01, do 5º Serviço Notarial 

e Registral de Cuiabá.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: R-04/49.921 – Penhora expedida pela 

9ª Vara Trabalho.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 100.000,00(cem mil reais).

LOTE 26- AUTOS N.º 6539-32.2007.811.0041(Código 281396) - 4ª Vara 

Direito Bancário da capital.

Parte Autora: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Advogado: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES

Parte Ré: EMPRESA DE TRANSPORTE FREEWAY

Advogado: MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) lote de terreno n.º 13, Quadra 21, 

Loteamento Jardim Nossa Senhora Aparecida, medindo 12,00x30,00, sem 

benfeitorias, faz parte do pátio onde funciona um Posto de Combustível, 

com asfalto, matricula n.º 43.864, ficha 01, do 5º Serviço Notarial e 

Registral de Cuiabá.

Ônus, Recurso ou Causa pendente:

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 130.000,00(cento e trinta mil reais).

LOTE 27- AUTOS N.º 6539-32.2007.811.0041(Código 281396) - 4ª Vara 

Direito Bancário da capital.

Parte Autora: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Advogado: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES

Parte Ré: EMPRESA DE TRANSPORTE FREEWAY

Advogado: MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR

 DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) lote de terreno n.º 07, Quadra 21, 

Loteamento Jardim Nossa Senhora Aparecida, medindo 12,00x30,00, com 

um barracão de estrutura metálica e com telhas galvanizadas, onde 

funciona oficina de pintura e funilaria, matricula n.º 44.030, ficha 01, do 5º 

Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

Ônus, Recurso ou Causa pendente:

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil 

reais).

LOTE 28- AUTOS N.º 6539-32.2007.811.0041(Código 281396) - 4ª Vara 

Direito Bancário da capital.

Parte Autora: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Advogado: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES

Parte Ré: EMPRESA DE TRANSPORTE FREEWAY

Advogado: MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) lote de terreno n.º 08, Quadra 21, 

Loteamento Jardim Nossa Senhora Aparecida, com área de 370,00m², sem 

benfeitorias, onde funciona uma oficina de pintura e funilaria, matricula n.º 

37.050, ficha 01, do 5º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

Ônus, Recurso ou Causa pendente:

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 120.000,00(cento e vinte mil reais).

LOTE 29- AUTOS N.º 6539-32.2007.811.0041(Código 281396) - 4ª Vara 

Direito Bancário da capital.

Parte Autora: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Advogado: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES

Parte Ré: EMPRESA DE TRANSPORTE FREEWAY

Advogado: MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) lote de terreno n.º 09, Quadra 21, 

Loteamento Jardim Nossa Senhora Aparecida, medindo 15,00x22,00, LD e 

26,00 para o lote 10 e 11, sem benfeitoria, onde funciona uma oficina de 

pintura, matricula n.º 48.441, ficha 01, do 5º Serviço Notarial e Registral de 

Cuiabá.

Ônus, Recurso ou Causa pendente:

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 120.000,00(cento e vinte mil reais).

LOTE 30- AUTOS N.º 6539-32.2007.811.0041(Código 281396) - 4ª Vara 

Direito Bancário da capital.

Parte Autora: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Advogado: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES

Parte Ré: EMPRESA DE TRANSPORTE FREEWAY

Advogado: MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) lote de terreno n.º 10, Quadra 21, 

Loteamento Jardim Nossa Senhora Aparecida, medindo 17,00x27,00, sem 

benfeitoria, onde funciona uma oficina de pintura, matricula n.º 48.921, 

ficha 01, do 5º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

Ônus, Recurso ou Causa pendente:

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 130.000,00(cento e trinta mil reais).

LOTE 31- AUTOS N.º 6539-32.2007.811.0041(Código 281396) - 4ª Vara 

Direito Bancário da capital.

Parte Autora: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Advogado: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES

Parte Ré: EMPRESA DE TRANSPORTE FREEWAY

Advogado: MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) lote de terreno n.º 12, Quadra 21, 

Loteamento Jardim Nossa Senhora Aparecida, medindo 12,00x30,00, com 

as seguintes benfeitorias: quatro salas , onde funciona uma oficina de 

pintura, matricula n.º 43.863, ficha 01, do 5º Serviço Notarial e Registral de 

Cuiabá.

Ônus, Recurso ou Causa pendente:

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 180.000,00(cento e oitenta mil reais).

LOTE 32- AUTOS N.º 2188-74.2011.811.0041(Código 709316) - 3ª Vara 

Família e Sucessões da capital.

Inventariante: MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA

Advogado: RUBIA SIMONE LEVENTI, JOÃO VINICIUS LEVENTI DE 

MENDONÇA, IANA HEDUYNA PAES LUCAS, DAIANNE FONSECA 

MILHOMEM.

Requerente: MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA, ALYNE FERREIRA SEABRA, 

KARLA ELEN FERREIRA SEABRA.

Inventariado: ESPÓLIO DE JOEDEL GONZAGA DE SOUZA

Advogado:

 DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): Direitos do imóvel localizado na Rua 

Amazonas, n.º 189, Quadra 158, Bairro Altos da Serra, Cuiabá, contendo 

uma casa com sala, quarto, banheiro, telhado em telha plan, matriculada 

sob n.º 70.150, folha 103, 6º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT.

Ônus, Recurso ou Causa pendente:

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 110.000,00(cento e dez mil reais).

LOTE 33- AUTOS N.º 1001192-49.2017.811.0041 - 7ª Vara Cível de 

Cuiabá.

Parte Autora: MARGARETH OLÍVIA AFFI PEIXOTO, ANTONIO OTÁVIO 

PEIXOTO

Advogado: Antonio Otávio Peixoto

Interessado: ELIZABETH MARY AFFI DA COSTA, OSVALDO JOSÉ DA 

COSTA, MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI, EDUARDO 

BARCAUI e JOSÉ MARIO DE ALBUQUERQUE AFF

Advogados: Fabiano Rabaneda dos Santos e Verônica Toledo de Almeida 

Neves

Interessado:, patrono Verônica Toledo de Almeida Neves

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) lote de terreno urbano com área de 

560m², lote 35 da quadra 01 em Cuiabá-MT, Jardim Universitário, matricula 

n.º 41.320, Livro 02, Folha 83, do 6º Serviço Notarial de Cuiabá-MT.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: R02/41.320 Inventário.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 135.000,00(cento e trinta e cinco mil 

reais).

LOTE 34- AUTOS N.º 1001192-49.2017.811.0041 - 7ª Vara Cível de 

Cuiabá.

Parte Autora: MARGARETH OLÍVIA AFFI PEIXOTO, ANTONIO OTÁVIO 

PEIXOTO

Advogado: Antonio Otávio Peixoto

Interessado: ELIZABETH MARY AFFI DA COSTA, OSVALDO JOSÉ DA 

COSTA, MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI, EDUARDO 

BARCAUI e JOSÉ MARIO DE ALBUQUERQUE AFF

Advogados: Fabiano Rabaneda dos Santos e Verônica Toledo de Almeida 

Neves

Interessado:, patrono Verônica Toledo de Almeida Neves

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) lote de terreno urbano com área de 

560m², lote 31 da quadra 03, em Cuiabá-MT, Jardim Universitário, matricula 

n.º 41.348, Livro 02, Folha 114, do 6º Serviço Notarial de Cuiabá-MT.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: R02/41.348 Inventário.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 100.000,00 (cem mil reais).

LOTE 35- AUTOS N.º 1001192-49.2017.811.0041 - 7ª Vara Cível de 

Cuiabá.

Parte Autora: MARGARETH OLÍVIA AFFI PEIXOTO, ANTONIO OTÁVIO 

PEIXOTO

Advogado: Antônio Otávio Peixoto

Interessado: ELIZABETH MARY AFFI DA COSTA, OSVALDO JOSÉ DA 

COSTA, MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI, EDUARDO 

BARCAUI e JOSÉ MARIO DE ALBUQUERQUE AFF

Advogados: Fabiano Rabaneda dos Santos e Verônica Toledo de Almeida 

Neves

Interessado:, patrono Verônica Toledo de Almeida Neves

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) prédio residencial, imóvel situado na 
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Rua Diogo Domingos Ferreira, n.º 231, Bairro Bandeirantes, nesta capital, 

contendo no térreo: varanda, sala de estar, sala intima, sala de jantar, 

escritório, 03 quartos, parte superior: quatro dormitórios, sala intima, dois 

banheiros, um closet, terraço, copa, circulação, área construída 518m², 

matriculado sob nº 97.985, fls. 01, 5º Serviço Notarial e Registral da 

capital.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: R01/97.985 Formal partilha

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 1.934.125,00 (hum milhão e 

novecentos e trinta e quatro mi l e cento e vinte e cinco reais).

LOTE 36- AUTOS N.º 37874-64.2010.811.0041(Código 703252) - 4ª Vara 

de Família e Sucessões da capital.

Parte Autora: DINA BINDA PINHO

Advogado: ADOLFO GONÇALKVES MARTINS FILHO E OUTROS

Parte Ré: EUCLIDES CARDOSO DOS SANTOS

Advogado:

 DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) imóvel constituído de duas 

residências: Imóvel 01- uma casa de alvenaria com aproximadamente 60 

anos de construção, sem forro nos cômodos, Imóvel 02 – imóvel em 

alvenaria com aproximadamente 40 anos de construção, encontram-se 

divididas em 17 quitinetes, e três cômodos inacabados. Na parte lateral 

dos imóveis há um portão de ferro, os imóveis estão localizados na 

Travessa Barão da Vila Bela, n.º 430, Bairro Dom Aquino, Cuiabá.

Ônus, Recurso ou Causa pendente:

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 247.000,00(duzentos e quarenta e 

sete mil reais).

LOTE 37- AUTOS N.º 2177-51.2000.811.0002 – (Código 20021) – 2ª Vara 

Cível de Várzea Grande-MT.

Parte Autora: CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL VÁRZEA GRANDE

Advogado:

Parte Ré: SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA.

Advogado:

 DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(uma) sala n.º 114, com 52,92m², na Av. 

Castelo Branco, n.º Edifício Centro Empresarial de Várzea Grande, 

matricula n.º 24.063, ficha 01, do 1º Serviço Notarial de Várzea 

Grande-MT.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: não consta.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 95.000,00(noventa e cinco mil reais).

LOTE 38- AUTOS N.º 16526-92.2007.811.0041(Código 307357) - 1ª Vara 

Direito Bancário da capital.

Parte Autora: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Advogado: AGNALDO KAWASAKI

Parte Ré: EDENILZA MARIA RODRIGUES LEITE ARRUDA E SILVA REUS, 

CLETO DE ARRUDA E SILVA REUS.

Advogado: Claire Aparecida Maciel Silva, GIDERSON GOMES DOS 

SANTOS.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) apartamento n.º 504, Edifício Ômega 

Tower, sito na Rua Manoel Cavalcante Proença, n.º 495, Bairro 

Goiabeiras, composto por: sala de estar/jantar, 03 quartos, sendo uma 

suíte, banheiro social, circulação, cozinha, e banheiro de emprega, com 

143,14m², matriculado sob n.º 18.676, ficha 01, livro 02, do 7º Serviço 

Notarial e Registral de Cuiabá.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: R-03/18.676 – Hipoteca.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 222.909,81(duzentos e vinte dois mil 

novecentos e nove reais e oitenta e um centavos).

OBS: Em havendo 2ª praça o valor do imóvel, não poderá ser inferior ao 

saldo devedor.

LOTE 39- AUTOS N.º 34678-62.2005.811.0041(Código 227437) - 1ª Vara 

Direito Bancário da capital.

Parte Autora: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO – POUPEX

Advogado: FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA VIDAURRE, VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO.

Parte Ré: JOSÉ MATHEUS GOMES FILHO, MARIA JOSÉ POUSO GOMES.

Advogado: MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL,

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) apartamento n.º 72, Edifício Caribe, 

sito na Rua São Bento, n.º 306, Bairro Lixeira, composto por: sala de 

estar/jantar, 04 quartos, sendo uma suíte, banheiro social, banheiro de 

serviço, circulação, cozinha, com 129,72m², matriculado sob n.º 43.964, 

livro 02, do 6º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: R-05/43.964 – Hipoteca.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 267.000,00(duzentos e sessenta e 

sete mil).

OBS: Em havendo 2ª praça o valor do imóvel, não poderá ser inferior ao 

saldo devedor.

LOTE 40- AUTOS N.º 6664-39.2003.811.0041(Código 117779) - 1ª Vara 

Direito Bancário da capital.

Parte Autora: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

Advogado: MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA, EVAN CORRÊA DA COSTA, 

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA, ANDRESSA CALVOSO CARVALHO 

DE MENDONÇA.

Parte Ré: DIRCEU CARLINO

Advogado: ANESIO RIBEIRO JUNIOR, DALTON MIRANDA COSTA.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 50%(cinquenta por cento) do imóvel Lote 18, 

Quadra 43, do Loteamento denominado Cidade Célula Santa Rosa, com os 

seguintes limites de confrontações: 9,00 metros de fundo, divisando com o 

canal de águas pluvias, 30,00 metros ao Sul, divisando com os lotes n.°s 

16 e 17, matriculado sob n.º 18.743, livro 02, ficha 01, 7º Serviço Notarial 

e Registral de Cuiabá.

Ônus, Recurso ou Causa pendente:

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 87.325,98(oitenta e sete mil trezentos 

e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos).

LOTE 41- AUTOS N.º 656-56.1997.811.0041(Código 153130) - 1ª Vara 

Direito Bancário da capital.

Parte Autora: BANCO BRADESCO S/A

Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI, LEONIR GALERA MARI.

Parte Ré: CICLO CENTER COMÉRCIO DE BICICLETAS E MATERIAIS ESP. 

LTDA e MANOEL MARTINS DIAS.

Advogado: ANTONIO MONREAL ROSADO e MARCOS GRANADO 

MARTINS

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) lote de terreno urbano sob n.º 01, 

Quadra 23, do Loteamento São Mateus, em Várzea Grande, com área de 

360,00m², medindo 12,00 metros de frente para a travessa "M", medindo 

12,00 metros fundos com o Lote 23, e 30,00 metros lado direito para o lote 

02, e 30,00metros lado esquerdo para a Rua 22, matriculado sob n.º 

16.708, ficha 01, do 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande-MT.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: R-04/16.708 e R-05/16.708 Penhora.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 60.881.38(sessenta mil oitocentos e 

oitenta e um reais e trinta e oito centavos).

LOTE 42- AUTOS N.º 656-56.1997.811.0041(Código 153130) - 1ª Vara 

Direito Bancário da capital.

Parte Autora: BANCO BRADESCO S/A

Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI, LEONIR GALERA MARI.

Parte Ré: CICLO CENTER COMÉRCIO DE BICICLETAS E MATERIAIS ESP. 

LTDA e MANOEL MARTINS DIAS.

Advogado: ANTONIO MONREAL ROSADO e MARCOS GRANADO 

MARTINS

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) lote de terreno urbano sob n.º 03, 

Quadra 23, do Loteamento São Mateus, em Várzea Grande, com área de 

360,00m², medindo 12,00 metros de frente para a travessa "M", medindo 

12,00 metros fundos com o Lote 21, medindo 30,00 metros lado direito 

para o lote 04, e 30,00metros lado esquerdo para o lote 02, matriculado 

sob n.º 16.710, ficha 01, do 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea 

Grande-MT.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: R-02/16.710, R-04/16.710 e 

R-06/16.710 Penhora.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 60.881.38(sessenta mil oitocentos e 

oitenta e um reais e trinta e oito centavos).

LOTE 43- AUTOS N.º 656-56.1997.811.0041(Código 153130) - 1ª Vara 

Direito Bancário da capital.

Parte Autora: BANCO BRADESCO S/A

Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI, LEONIR GALERA MARI.

Parte Ré: CICLO CENTER COMÉRCIO DE BICICLETAS E MATERIAIS ESP. 

LTDA e MANOEL MARTINS DIAS.

Advogado: ANTONIO MONREAL ROSADO e MARCOS GRANADO 

MARTINS

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) lote de terreno urbano sob n.º 02, 

Quadra 23, do Loteamento São Mateus, em Várzea Grande, com área de 

360,00m², medindo 12,00 metros de frente para a travessa "M", medindo 

12,00 metros fundos com o Lote 22, medindo 30,00 metros lado direito 

para o lote 03, e 30,00metros lado esquerdo para o lote 01, matriculado 

sob n.º 16.709, ficha 01, do 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea 

Grande-MT.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: R-02/16.709, R-04/16.709 e 

R-05/16.709 Penhora.
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VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 60.881.38(sessenta mil oitocentos e 

oitenta e um reais e trinta e oito centavos).

LOTE 44- AUTOS N.º 656-56.1997.811.0041(Código 153130) - 1ª Vara 

Direito Bancário da capital.

Parte Autora: BANCO BRADESCO S/A

Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI, LEONIR GALERA MARI.

Parte Ré: CICLO CENTER COMÉRCIO DE BICICLETAS E MATERIAIS ESP. 

LTDA e MANOEL MARTINS DIAS.

Advogado: ANTONIO MONREAL ROSADO e MARCOS GRANADO 

MARTINS

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) lote de terreno urbano sob n.º 12, 

Quadra 66, do Loteamento Jardim Eldorado, em Várzea Grande, com área 

de 360,00m², medindo 12,00 metros de frente para a Rua 181, medindo 

12,00 metros fundos com o Lote 13, medindo 30,00 metros lado direito 

para a Rua 130, e 30,00metros lado esquerdo para o lote 11, matriculado 

sob n.º 13.909, ficha 01, do 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea 

Grande-MT.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: R-02/13.909, R-04/13.909 e 

R-05/13.909 Penhora.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 47.352,18(quarenta e sete mil 

trezentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos).

LOTE 45- AUTOS N.º 27863-10.2009.811.0041(Código 392400) - 1ª Vara 

Direito Bancário da capital.

Parte Autora: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS LOJ. DE 

VEST. E CONF. DE CUIABÁ.

Advogado: PAULO INÁCIO HELENE LESSA

Parte Ré: CASA DOS FREIOS LTDA, NILTON FRAGA DE MORAES, 

DORALICE DE OLIVEIRA MORAES.

Advogado: ANTONIO MONREAL ROSADO e MARCOS GRANADO 

MARTINS

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) lote de terreno urbano sob n.º 01, 

Quadra 02, do Loteamento denominado Parque Residencial Cláudia em 

Várzea Grande, com área de 360,00m², medindo 12,00 metros de frente 

para a Rua Aquino Alexandre da Silva, matriculado sob n.º 8.161, ficha 01, 

do 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande-MT.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: R-04/8.161 Penhora.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 16.843,11(dezesseis mil oitocentos e 

quarenta e três reais e onze centavos).

LOTE 46- AUTOS N.º 27863-10.2009.811.0041(Código 392400) - 1ª Vara 

Direito Bancário da capital.

Parte Autora: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS LOJ. DE 

VEST. E CONF. DE CUIABÁ.

Advogado: PAULO INÁCIO HELENE LESSA

Parte Ré: CASA DOS FREIOS LTDA, NILTON FRAGA DE MORAES, 

DORALICE DE OLIVEIRA MORAES.

Advogado: ANTONIO MONREAL ROSADO e MARCOS GRANADO 

MARTINS

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) lote de terreno urbano sob n.º 02, 

Quadra 02, do Loteamento denominado Parque Residencial Cláudia em 

Várzea Grande, com área de 360,00m², medindo 12,00 metros de frente 

para a Rua Aquino Alexandre da Silva, matriculado sob n.º 8.162, ficha 01, 

do 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande-MT.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: R-04/8.162 Penhora.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 16.843,11(dezesseis mil oitocentos e 

quarenta e três reais e onze centavos).

LOTE 47- AUTOS N.º 27863-10.2009.811.0041(Código 392400) - 1ª Vara 

Direito Bancário da capital.

Parte Autora: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO DOS LOJ. DE 

VEST. E CONF. DE CUIABÁ.

Advogado: PAULO INÁCIO HELENE LESSA

Parte Ré: CASA DOS FREIOS LTDA, NILTON FRAGA DE MORAES, 

DORALICE DE OLIVEIRA MORAES.

Advogado: ANTONIO MONREAL ROSADO e MARCOS GRANADO 

MARTINS

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) lote de terreno urbano sob n.º 03, 

Quadra 02, do Loteamento denominado Parque Residencial Cláudia em 

Várzea Grande, com área de 360,00m², medindo 12,00 metros de frente 

para a Rua Aquino Alexandre da Silva, matriculado sob n.º 8.163, ficha 01, 

do 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande-MT.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: R-04/8.163 Penhora.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 16.843,11(dezesseis mil oitocentos e 

quarenta e três reais e onze centavos).

LOTE 48- AUTOS N.º 19536-18.2005.811.0041(Código 208535) - 1ª Vara 

Direito Bancário da capital.

Parte Autora: BANCO BRADESCO S/A

Advogado: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO, LÚCIO ROBERTO 

ALVES DOS REIS, ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO, MARCELO 

ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO.

Parte Ré: V.M. TERMAS HOTEL LTDA.-ME, VANTUIL BELO DOS SANTOS, 

MARINES PETRAZZINI.

Advogado:

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) lote n.º 10, Quadra 25, medindo 12,00 

metros de frente por 30,00 metros de comprimento totalizando 360,00m². 

situado na Rua Ouro Fino, Quadra 25, Bairro Jardim Aclimação, contendo 

nos fundos: 09 quartos de aproximadamente 3x4, 01 banheiro social, mais 

04 quartos, pequenos de 2x3, e uma casa com as seguintes 

características: 03 quartos, 01 sala, cozinha, banheiro social, atualmente 

funciona um salão de beleza (Bella Hair), piso cerâmico, laje, telha de 

barro, na frente duas caixas d’agua, totalizando 268,29 m² de área 

construída, matriculado sob n.º 35.718, folha 91, livro 02, do 6º Serviço 

Notarial e Registral de Cuiabá-MT.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: R-08/35.718 Penhora.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 401.859,31(quatrocentos e um mil 

oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos).

LOTE 49- AUTOS N.º 51674-57.2013.811.0041(Código 848305) - 1ª Vara 

especializada de Família e Sucessões da capital.

Parte Autora: MARCIA MARILENE ALVES SILVA RONDON

Advogado: Ede Marcos Deniz

Parte Ré: SERGIO LUIS NUNES RONDON

Advogado: Rosi Mari Giacomoni Beux

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) imóvel situado na Rua Homero Moser, 

n.º 1.447, Bairro Bom Clima, em Chapada do Guimarães-MT, com área de 

2.537,23m², o imóvel encontra-se todo murado, possui natureza comercial 

(posada), contendo: 14 quartos com banheiros(suítes), 02 piscinas 

médias, sendo uma coberta, 01 salão usado para recepção e uma 

cozinha, matriculado sob n.º 6.042, folha 073, livro 2-AP, 1º Serviço 

Notarial de Chapada do Guimarães-MT.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: R-08/35.718 Penhora.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 1.250.000,00(hum milhão duzentos e 

cinquenta mil reais).

LOTE 50- AUTOS N.º 9636-69.2009.811.0041(Código 373174) - 1ª Vara 

Direito Bancário da capital.

Parte Autora: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX.

Advogado: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI, VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Parte Ré: OZADIR MENOSSI GARDIN e ANA TEREZA FARIA GARDIN

Advogado: MICHELE CRISTINA COSTA RANGEL,

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) apartamento n.º 112, Edifício Caribe, 

sito na Rua São Bento, n.º 306, Bairro Lixeira, composto por: sala de 

estar/jantar, 04 quartos, sendo uma suíte, banheiro social, banheiro de 

serviço, circulação, cozinha, uma vaga de garagem, com área privativa 

129,72m², matriculado sob n.º 43.972, livro 02, do 6º Serviço Notarial e 

Registral de Cuiabá.

Ônus, Recurso ou Causa pendente: R-04/43.972 e R-05/43.972 Hipoteca.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 267.000,00(duzentos e sessenta e 

sete mil reais).

OBS: Em havendo 2ª praça o valor do imóvel, não poderá ser inferior ao 

saldo devedor.

Todas as regras e condições do leilão judicial estão no Regulamento 

Ordinário disponível no Anexo deste Edital publicado no DJE, e nos portais 

dos leiloeiros designados para a condução do presente leilão judicial Bens 

Oficiais, Leiloeira Oficial: Poliana Mikejevs Calça Lorga, portal 

www.sbjud.com.br e/ou www.majudicial.com.br, e leiloeiro rural Kleiber 

Leite Pereira Junior, utilizará o site: www.kleiberleiloes.com.br A 

publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações 

pessoais e dos respectivos patronos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei, 

nos portais dos leiloeiros designados, inteligência do artigo 887, § 2º do 

Código de Processo Civil.

DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Cuiabá, Estado do Estado 

do Mato Grosso.

Cuiabá,13 de novembro de 2018.

(Assinado Digitalmente) Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
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Juíza de Direito Diretora do Foro

REGULAMENTO DO LEILÃO JUDICIAL ORDINÁRIA

A Diretoria do Foro por meio da Central de Praças e Leilões de Cuiabá - MT 

comunica aos interessados que fará realizar, na forma deste regulamento, 

o leilão judicial nº 004/2018, destinada à alienação de bens móveis e 

imóveis, oriundos de penhoras em execuções, processos criminais e da 

Administração Pública, sob as condições e especificações ora 

estabelecidas:

DO LOCAL E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO

Art. 1º - O Leilão realizar-se-á no Salão de Eventos do Roari Hotel, situado 

na Rua General Vale, nº 560, Bairro Bandeirantes, CEP 78.005-020, nesta 

capital nas datas de 04 e 12 de dezembro de 2018 (terça-feira), para bens 

imóveis e móveis. Parágrafo único. O leilão terá início às 14 horas horário 

local e, em caso de não encerramento da apresentação dos lotes até as 

19h00min, terá prosseguimento no mesmo local, a partir das 12h00min 

horário local, do dia útil subsequente.

DO OBJETO

Os bens a serem leiloados constituem lotes, descritos no Edital, sendo 

oriundos de processos cíveis estarão sob a guarda do fiel depositário com 

endereço ao final da descrição do lote.

DOS PROCEDIMENTOS DO LEILÃO

Art. 2º - As cargas dos processos físicos serão de responsabilidade dos 

leiloeiros designados, devendo ser retirados e devolvidos na Central de 

Leilões, com os respectivos autos de arrematação positivos ou negativos.

Art. 3º - Os bens serão anunciados, um a um, indicando-se o valor da 

avaliação, e serão entregues nas condições e estado em que se 

encontrem, conforme descrições constantes nos lotes e seus respectivos 

números de Editais de Leilão, publicados no Diário Eletrônico da Justiça - 

DJE.

§ 1º - os lances serão aceitos se ofertados de "viva voz" no local do 

leilão, na data do encerramento, e/ou por meio eletrônico, apresentadas 

através dos sites utilizados pelos leiloeiros: Oficial Poliana Mikejevs Calça 

Lorga, portal www.sbjud.com.br e/ou www.majudicial.com.br, e leiloeiro 

ru ra l  K le ibe r  Le i te  Pere i ra  Jun io r ,  u t i l i za rá  o  s i te : 

www.kleiberleiloes.com.br,mediante cadastro prévio, desde a publicação 

do edital no Diário Eletrônico da Justiça e ainda na rede mundial de 

computadores pelos leiloeiros designados, à saber: .

§ 2º - os lances ofertados serão irretratáveis.

§ 3º - em primeira praça somente sertão aceitos lances a partir do valor da 

avaliação judicial.

§ 4º - não havendo lances em primeira praça serão aceitos lances em 

segunda praça com valores a partir de 50% (cinquenta por cento) do valor 

de avaliação, com exceção dos lotes 38, 39 e 50 que serão aceitos lances 

a partir do valor da 1ª praça.

§ 5º - os bens que não forem objeto de arrematação ou adjudicação após 

a realização das 02 (duas) praças poderão, por solicitação e a critério da 

Justiça Estadual, ser ao final do Leilão novamente apregoados, 

mantendo-se, neste caso, a regra prevista no parágrafo anterior.

§ 6º - os Leiloeiros designados deverão entregar à Central de Praças e 

Leilões, no dia útil subsequente ao da realização do Leilão, o auto de 

arrematação positivo ou negativo dos bens móveis e imóveis oferecidos, 

que serão pela Central entregues a cada Vara.

§ 7º - somente poderão participar do certame os arrematantes 

previamente cadastrados.

§ 8º - não poderão ofertar lances:

1 - tutores, curadores, testamenteiros, administradores, síndicos ou 

liquidantes, quanto aos bens confiados a sua guarda e responsabilidade;

2 - mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação 

estejam encarregados;

3 - juízes, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, o 

Gestor Judiciário, demais servidores e auxiliares da justiça, em relação 

aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a 

quem se estender a sua autoridade, parentes e/ou afins dos mesmos até 

3º grau e demais servidores e auxiliares da Justiça.

4 - menores, servidores públicos em geral, quanto aos bens ou direitos da 

pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração 

direta ou indireta, serventuários da justiça ligados ao leilão, parentes e/ou 

afins dos mesmos até 3º grau e demais servidores e auxiliares da Justiça;

5 - leiloeiro(a) e seus prepostos quanto aos bens de cuja venda estejam 

encarregados, parentes e/ou afins dos mesmos até 3º grau e demais 

servidores e auxiliares da Justiça;

6 - os advogados de qualquer das partes.

Art. 3º - Do valor da arrematação de veículos, serão subtraídos, mediante 

comprovação perante a Secretaria, nos autos dos processos respectivos, 

os valores das eventuais multas por infração de trânsito, e IPVA, 

licenciamento e seguro obrigatório que se encontram vencidos e em 

atraso de pagamento, até a data da realização do leilão, observado o 

prazo do art. 12 deste Regulamento, para transferência junto ao DETRAN, 

cabendo ao arrematante arcar com as demais despesas necessárias à 

transferência dos veículos.

1º - Dos veículos oriundos de processos criminais não serão autorizadas 

quaisquer subtração de valores, devendo a Vara a que se vincula os 

autos expedir o competente ofício de transferência de bem livre de ônus, 

seja de débitos inscritos no Detran (multas, licenciamentos, seguro 

obrigatório e taxas), sejam os débitos inscritos na Secretaria de Fazenda 

(IPVA), ou mesmo alienação fiduciária incidente sobre o bem.

DOS VÍCIOS

Art. 4º - As áreas mencionadas e as benfeitorias dos imóveis são 

meramente enunciativas, podendo não ser exatas.

Art. 5º - Ao arrematante não é dado o direito de devolução do bem móvel 

ou imóvel em face de vícios redibitórios.

DA REMIÇÃO

Art. 6º - A execução poderá ser remida, pelo executado, até a assinatura 

do auto de arrematação, mediante pagamento ou depósito em conta judicial 

vinculada aos autos e partes respectivas, do valor total do bem igual ao do 

maior lance oferecido, na forma do art. 902 do CPC.

§ 1º - também poderá remir, em igual prazo e condições, o cônjuge, o 

descendente e o ascendente.

§ 2º - a sustação do bem do leilão, depois de expedidos os editais, ficará 

condicionada à comprovação, nos autos respectivos, da quitação de 

todos os débitos pendentes no processo, conforme art. 826 do CPC.

 DA ARREMATAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Art. 7º - O auto de arrematação deverá ser assinado pelo arrematante, ou 

seu procurador na pessoa do leiloeiro quando se tratar de arrematante 

pelo meio virtual, e pelo próprio arrematante no ato do leilão quando se 

tratar de arrematante presencial, mediante a comprovação do recolhimento 

do saldo de que trata o art. 10, § 1º, deste regulamento e recibo fornecido 

pelo leiloeiro, informando o número do processo em que foi penhorado o 

bem, ou posteriormente, na Secretaria da Vara da Justiça Estadual de 

Cuiabá, por determinação judicial.

Art. 8º - Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante (ou seu procurador) e 

pelo Leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita e acabada, e 

decorridos 10 (dez) dias sem que tenham sido alegadas as hipóteses do 

artigo 903 do Código de Processo Civil, será expedida a respectiva carta 

arrematação ou ordem de entrega do bem móvel, para retirada dos bens 

móveis e transferência dos bens imóveis, mediante a comprovação do 

pagamento dos emolumentos, a não ser que se cuide de beneficiário da 

justiça gratuita.

§ 1º - as arrematações poderão, por decisão da Justiça Estadual, ser 

anuladas, consideradas ineficazes ou resolvidas, conforme art. 903 do 

Código de Processo Civil.

§ 2º - ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, serão devolvidos ao 

arrematante os valores depositados, inclusive a comissão paga ao 

leiloeiro, atualizados monetariamente na forma aplicável aos depósitos 

judiciais.

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 9º - Serão de responsabilidade do arrematante todas as providências 

e despesas necessárias à transferência dos imóveis, tais como ITBI, foro, 

laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, registros e quaisquer 

outras despesas pertinentes, inclusive débitos apurados junto ao INSS 

oriundos de construção ou reformas não averbadas no órgão competente.

§ 1º - o valor das dívidas não-prescritas, relativas ao IPTU de exercícios 

anteriores, denunciado pelo arrematante no prazo previsto no parágrafo 

único do art. 12 deste Regulamento, será abatido no preço.

§ 2º - o arrematante ou adjudicatário arcará com todas as providências e 

as despesas com a transferência de veículos junto ao DETRAN, 

ressalvadas eventuais multas e impostos re lat ivos a 

períodos/competências pretéritas à data da expropriação.

DOS PAGAMENTOS

Art. 10º - O arrematante presente no leilão deverá entregar ao leiloeiro, no 

ato da arrematação, a título de sinal/caução, cheque no valor equivalente a 

25% (vinte e cinco por cento) do lance ofertado, além de outro no valor 

equivalente a 5% (cinco por cento) da comissão devida ao leiloeiro, quais 

serão apresentados a depósito em caso de inadimplemento do lote.
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§ 1º - O arrematante pagará a guia relativa à arrematação no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas após encerrado o leilão diretamente na Agência 

Bancária autorizada a agência do Banco Brasil, mais os 5% (cinco por 

cento) a título de comissão do leiloeiro, recolhidos em guia apartada, 

calculados sobre o valor total da arrematação, exceto para os lotes 

oriundos de bens do patrimônio público e bens móveis oriundos das ações 

criminais, quais serão pagos diretamente ao leiloeiro.

§2º OBSERVAR QUE, A GUIA DE PAGAMENTO GERA 

AUTOMATICAMENTE O VENCIMENTO PARA 60(SESSENTA) DIAS APÓS A 

EXPEDIÇÃO, DEVERÁ DESCONSIDERAR E CUMPRIR O PARAGRAFO 

ANTERIOR.

§3º não há parcelamento de bens, oriundos de processos criminais.

§ 4º - por ato voluntário, o arrematante poderá efetuar o pagamento da 

primeira parcela em percentual superior ao previsto no caput deste artigo.

§ 5º - aquele que desistir da arrematação perderá o sinal de 25% (vinte e 

cinco por cento) dado em garantia, bem como a comissão paga à leiloeira.

§ 6º - a comissão paga ao leiloeiro deverá ser depositada em conta judicial 

juntamente como o sinal mencionado no caput deste artigo.

§ 7º - em caso de parcelamento do valor da arrematação, conforme 

previsto no artigo 895 § 1º do CPC, exigindo-se o pagamento da 1ª 

(primeira) parcela à vista, devidamente acrescida da comissão do(a) 

leiloeiro(a), garantido por caução idônea se bens móveis e por hipoteca do 

próprio bem se bem imóvel, corrigidas por 1% (hum por cento) ao mês 

somando-se ainda o INPC, limitado a 30 (trinta) parcelas mensais e 

sucessivas, vencíveis a cada 30 (trinta) dias contados da arrematação.

§ 8º - é de responsabilidade do leiloeiro expedir mensalmente as guias, no 

caso de parcelamento que trata o paragrafo anterior.

DA RETIRADA DO BEM ARREMATADO

Art. 11º - O arrematante deverá comparecer junto à Secretaria do Fórum 

de Cuiabá, no prazo de 05 dias, após ter sido intimado para retirá-la, sob 

pena de a Carta de Arrematação ou Ordem de Entrega do Bem Móvel, 

ser-lhe remetida, para o endereço constante do auto de arrematação ou 

adjudicação, via postal, com aviso de recebimento (AR).

§ 1º - de posse da Ordem de Entrega do Bem Móvel o interessado deverá 

entrar em contato com o fiel depositário do bem móvel e marcar dia e hora 

para sua retirada, promovendo a tradição no prazo de 15 dias.

§ 2º no caso de bem móvel oriundo dos processos criminais, o leiloeiro 

deverá designar funcionário seu para acompanhar a entrega dos veículos 

alienados.

§ 3º - tratando-se de bem imóvel, o interessado deverá dirigir-se 

diretamente ao Cartório de Registro Público para proceder à transferência 

da propriedade, no prazo de 20 (vinte) dias.

Art. 12º - Na hipótese eventual de impossibilidade de retirada ou de 

transferência do bem, o arrematante deverá comunicar, formalmente e por 

escrito, nos autos de processo respectivo, o fato ao MM. Juiz da Vara.

§ 1º - A comunicação prevista no caput deste artigo deverá ocorrer no 

prazo 15

(quinze) dias, contados do recebimento da Carta de Arrematação ou 

Ordem de Entrega do Bem Móvel, sob pena de presumir-se a tradição ou a 

transferência dos bens.

§ 2º - Tão logo recebida a Carta de Arrematação ou Ordem de Entrega do 

Bem Móvel, o arrematante deverá requerer o levantamento de outras 

penhoras, arrestos ou quaisquer ordens judiciais que impliquem em 

limitação do direito de propriedade, reconhecidamente existentes sobre o 

bem, devendo encaminhar o pedido, por escrito, nos próprios autos em 

que a ordem judicial foi proferida.

DA ENTREGA DO VALOR DA ARREMATAÇÃO

Art. 13º - Os valores oriundos das arrematações de bens móveis e 

imóveis serão liberados ao exequente nos primeiros 10 (dez) dias úteis 

após o decurso do prazo previsto no art. 12, § 1º do presente 

regulamento, pelo Juízo da Vara competente.

Art. 14º -. Os casos omissos serão resolvidos pelo MM. Juiz da Vara.

Cuiabá13 de novembro de 2018

(Assinado Digitalmente) Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva. Juíza de Direito 

Diretora do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Certidão

Código: 80525. Processo Número: 9734-69.2000.811.0041. 

CREDORES/INTERESSADOS: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA; VITORIAN 

COMPRA E VENDA DE BENS S.A.; NELSON TIRLONE; Luiz Valdecir Ritti; 

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS; Gobbi & 

Companhia Ltda; AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA; 

REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA; 

KPM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA; VETTORE 

AGROCOMERCIAL EIRELI; JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ; NELSON 

JOSÉ VIGOLO; TRANSPORTADORA GRAMADO LTDA; RODRIGO DE 

PAULO CORREA; EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR; STRADA 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA; GLENCORE IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA; IMCOPA - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E IND. DE 

ÓLEOS LTDA; OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S; DIAS LESSA ADVOGADOS; jorge domingos 

advogados associados; CAPITA E SENSUS ASSESSORIA TRIBUTÁRIA 

LTDA; NEGRÃO, NOGUEIRA E ISMAEL ADVOGADOS ASSOCIADOS; 

GAYHVA E MARTINS ADVOGADOS; RAPOSO MACUCH E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS; 4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS; LEONTINA JACOBSEN FABIAN; 

ANDRE FELIPE JACOBSEN FABIAN; KAROLINE JACOBSEN FABIAN; AURI 

DE OLIVEIRA FAICHT; ENERGISA S/A; PAX CONSULTORIA EMPRESARIAL. 

ADVOGADOS A SEREM INTIMADOS: PAULO FABRINNY 

MEDEIROS(5.940/MT); ULIERME ROMERO (6240/MT); TADEU LUIZ 

LASKOWSKI (22043/SP); HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR 

(13.555/MT); FLÁVIO FERNANDO LEAL LAWALL(7.701/MT); NERRI L. 

CENZI(64194); JOSÉ GUILHERME JÚNIOR (2615/MT); HUMBERTO 

THEODORO NETO(71709/MG); Antonio Carlos P. Santos(10315 MT); JOSE 

FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO (7266); TULIO MARCELO DENIG 

BANDEIRA (26.713/PR); ANDREA CRISTINE BANDEIRA WELTER (53872); 

DÉBORA JAQUELINE CHRISTANI PAZ (76778); FABRÍCIO DE MELLO 

MARSANGO (56.947); BRUNO DEVESA CINTRA(14230/MT); KEZIA 

GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO(8370-MT); DÉCIO JOSÉ 

TESSARO(3.162/MT); PAULO FABRINNY MEDEIROS(5.940/MT); JOAO 

CARLOS HIDALGO THOME(4193-B/MT); ELIZETE RAMALHO 

GERINO(5614/MT); RONIZE ANTONIO BARBOSA(13764-B/MT); SIDNEI 

GUEDES FERREIRA(OAB/MT 7.900); MARÇAL YUKIO NAKATA(8745-B); 

EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR(8896/MT); VALMIR ANTONIO DE 

MORAES(4933/MT); RODRIGO MARTINIANO DE OLIVEIRA(253.975/SP); 

Jocler Jeferson Procópio(19386-OAB/PR); BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO(9.237/MT); PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR(12007); 

FABIO HELENE LESSA(16633/MT); EDSON CRIVELATTI(8.887-B/MT); 

JORGE JOSÉ DOMINGOS NETO(23.858-PR); DEOCLECIO ADAO 

PAZ(16519/PR); RICARDO NEGRÃO(138.723/SP); SAULO RONDON 

GAHYVA(13.216/MT); PAULO SÉRGIO IVANOSKI(12.907 – PR); IVO 

WAISBERG(146.176 SP); BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA(248.704/SP); 

RODRIGO FONSECA FERREIRA(323.650 SP); AURIMAR JOSÉ 

TURRA(17.305/PR); AURIMAR JOSÉ TURRA(17.305/PR); AURIMAR JOSÉ 

TURRA(17.305/PR); ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS(18.890/MT); 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS(13.431-B/MT);. 

Impulsionando os autos, INTIMO os credores e interessados para, até o dia 

26/11/2018, manifestarem-se, querendo, sobre as propostas a serem 

juntadas no processo incidente de embargos de terceiro (cód: 166553 / Nº 

Processo: 16264-50.2004.811.0041) pela embargante COOPERATIVA 

AGRARIA MISTA ENTRE RIOS LTDA.

Intimação

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022744-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE CASTILHO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO OAB - MT5653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(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:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 
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(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico nº 1022744-36.2018.8.11.0041 Vistos Defiro o pedido 

formulado pela administradora judicial (id. 16082965). Intime-se a parte 

autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender pertinente. Em seguida, intime-se a recuperanda para, em igual 

prazo, manifestar-se apresentando aos autos a documentação que 

entender necessária. Na sequência, intime-se a administradora judicial 

para emitir seu parecer, também em 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Às 

providências. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039343-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1039343-50.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

parte autora a inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do 

Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, 

Construções e Comércio Ltda. Recebo a inicial, uma vez que devidamente 

instruída com os documentos indispensáveis a propositura da ação. 

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

Com a juntada da manifestação, intime-se a Administradora Judicial para 

se pronunciar em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o 

rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se 

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto IRPF e INSS); c) o valor 

do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso 

não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo 

requerente; d) se o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos 

quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu 

valor e classe. Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 98 e seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 12 de novembro 

de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039497-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO FERREIRA DA ROCHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292/O (ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (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))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1039497-68.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a inclusão do 

crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria Construções e 

Comércio Ltda. e outras. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de 

crédito deve conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do 

crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da 

decretação da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que 

no caso de crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que 

constituiu o crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), 

certidão do trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça 

especializada e certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No 

presente caso, verifica-se que a parte requerente não juntou todos os 

documentos indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, 

com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os 

seguintes documentos: a) cálculo pormenorizado da justiça especializada 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; b) certidão de 

trânsito em julgado; c) comprovante de endereço; d) cópia da sentença 

(ou ata da audiência de conciliação, se for o caso). Em caso de 

descumprimento das determinações acima, venham os autos conclusos 

para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a 

recuperanda para se pronunciar, no prazo de 05(cinco) dias. Na 

sequência, intime-se a Administradora Judicial para emitir parecer em igual 

prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior 

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

está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do 

trabalhador (exceto INSS e IRPF); c) o valor do crédito atualizado até a 

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

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

autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Após, conclusos. 

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

seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039498-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SANTANA DE ASSIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292/O (ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (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)

Magistrado(s):
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CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1039498-53.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a inclusão do 

crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria Construções e 

Comércio Ltda. e outras. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de 

crédito deve conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do 

crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da 

decretação da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que 

no caso de crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que 

constituiu o crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), 

certidão do trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça 

especializada e certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No 

presente caso, verifica-se que a parte requerente não juntou todos os 

documentos indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, 

com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os 

seguintes documentos: a) cálculo pormenorizado da justiça especializada 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial; b) certidão de 

trânsito em julgado; c) comprovante de endereço; d) cópia da sentença 

(ou ata da audiência de conciliação, se for o caso). Em caso de 

descumprimento das determinações acima, venham os autos conclusos 

para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a 

recuperanda para se pronunciar, no prazo de 05(cinco) dias. Na 

sequência, intime-se a Administradora Judicial para emitir parecer em igual 

prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior 

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

está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do 

trabalhador (exceto INSS e IRPF); c) o valor do crédito atualizado até a 

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

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

autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Após, conclusos. 

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

seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039502-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI GOMES DE MACEDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1039502-90.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a inclusão do 

crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria Construções e 

Comércio Ltda. e outras. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de 

crédito deve conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do 

crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da 

decretação da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que 

no caso de crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que 

constituiu o crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), 

certidão do trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça 

especializada e certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No 

presente caso, verifica-se que a parte requerente não juntou todos os 

documentos indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, 

com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os 

seguintes documentos: a) certidão de trânsito em julgado; b) comprovante 

de endereço atual; c) procuração atual; d) adequar o polo passivo 

indicado na inicial e bem assim os pedidos decorrentes dele. Em caso de 

descumprimento das determinações acima, venham os autos conclusos 

para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a 

recuperanda para se pronunciar, no prazo de 05(cinco) dias. Na 

sequência, intime-se a Administradora Judicial para emitir parecer em igual 

prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior 

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

está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do 

trabalhador (exceto INSS e IRPF); c) o valor do crédito atualizado até a 

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

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

autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Após, conclusos. 

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

seguintes do CPC. Por fim, importante registrar, ainda, que não se trata de 

processo de falência da empresa Lumen, mas sim de recuperação judicial, 

procedimento no qual os representantes legais da empresa devedora 

continuam exercendo seus poderes de administração e representação 

(artigo 64, caput, da Lei n° 11.101/2005), incumbindo ao administrador 

judicial fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de 

recuperação judicial, dentre outros deveres estabelecidos no artigo 22 da 

Lei n° 11.101/2005. Às providências. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1026691-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1026691-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): KATIA VALADARES SILVA RÉU: 

ELMO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos. Trata-se de 

ação de usucapião c/c interdito proibitório com pedido de tutela antecipada 

proposta por KATIA VALADARES SILVA contra ELMO PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA. Em audiência de justificação realizada no id. 

16282346, este juízo informou a incompatibilidade de ritos das duas ações, 

devendo a parte autora informar com qual das duas ações pretende 

prosseguir, onde a mesma manifestou interesse em prosseguir com a 

ação petitória de usucapião. Eis o relatório. Decido. Conforme requerido 

pela autora em audiência no id. 16282346, trata-se de ação de usucapião, 

cujo pedido é o reconhecimento da prescrição aquisitiva de bem imóvel e, 

portanto, se trata de ação petitória. Desta forma, INTIMO a parte autora, 

para que no prazo de 15 dias, emende a inicial, adequando os pedidos a 

ação pretendida, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, § 1º 

do CPC. Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000726-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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EDER LUIZ PAES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO OAB - MT16740 (ADVOGADO(A))

NATALIA VIDIGAL FERREIRA CAZERTA OAB - SP303784 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS COSME PEREIRA (RÉU)

JANIO FLAVIO DE AMORIM (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS CANDIDO DA SILVA OAB - MT0016552A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DO 

EDITAL: 20 (VINTE) DIAS Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito: 

Adriana Sant’Anna Coningham Dados do Processo: Processo: 

1000726-21.2018.8.11.0041 Valor causa: R$ 119.753,00 Tipo: Cível 

Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) AUTOR: 

EDER LUIZ PAES GUIMARAES RÉU: ELIAS COSME PEREIRA, JANIO 

FLAVIO DE AMORIM FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA acima 

qualificada, e de RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhes é proposta, consoante resumo das alegações 

constantes da petição inicial, para, caso queiram, respondê-la no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 335, CPC), ressaltando que o prazo para a defesa 

começa a contar a partir da intimação da decisão que deferir ou não a 

medida liminar (art. 564, parágrafo único, CPC). ADVERTÊNCIAS: 1) O 

prazo para responder é de 15 (quinze) dias, contados da data da 

expiração do prazo deste edital. 2) Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão como verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora na 

petição inicial (art. 285 do CPC).3. Será nomeado curador especial em 

caso de revelia (art. 257, IV, CPC). RESUMO DA INICIAL: “Eder Luiz Paes 

Guimarães, brasileiro, casado inscrito no RG n.º 1051248-9 e CPF nº 

283.539.432-04, e-mail: guimaraes-premoldados@hotmail.com, residente e 

domiciliado na rua TeN. Alcides Duarte de Souza, bairro Duque de Caxias, 

Cuiabá/MT, por sua advogada, vem perante Vossa Excelência apresentar 

AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE 

LIMINAR em face de ELIAS COSME PERIERA, brasileiro, inscrito no 

cadastro de pessoa física – CPF nº 010.383.251-37, cédula de identidade 

RG 1622325, filho de Ester Damares de Souza e Aparecido Pereira, 

residente à Rua Amapá, nº 09, bairro Jardim União, nesta capital; JANIO 

FLÁVIO DE AMORIM, CPF e RG ignorados, residente `a Rua 25, quadra 41, 

casa localizada em frente a Mercearia de cor vermelha – nº 01, Bairro 

Jardim União, nesta capital e DEMAIS INVASORES DO LOTE localizado na 

rua 22 de novembro, sem número, bairro Jardim União, Cuiabá/MT, pelos 

fundamentos de fato e de direito a seguir expostos: O autor adquiriu em 19 

de abril de 2014 a posse do imóvel de 27.457,10m², localizado na Rua 22 

de novembro e quadra 31, lado esquerdo para quadra 30 e lado direito 

divisando com o córrego do bairro Baú Ribeirão (atualmente Jardim União), 

em Cuiabá/MT, conforme contrato de compra e venda e Mapa/Memorial 

Descritivo. Desde a aquisição do imóvel em 2014, o autor vem investindo 

na valorização da área, exercendo posse justa, mansa e pacífica, 

conferindo-lhe destinação social, haja vista que nesse período limpou, 

cercou, murou, aterrou e compactou a área com utilização de maquinários 

que foram alugados, gastando cerca de R$ 16.962,99; construiu uma casa 

para o caseiro morar e cuidar do local. Para sua surpresa, no dia 5 de 

janeiro de 2018, teve seu imóvel violentamente invadido por algumas 

pessoas que quebraram as cercas de arame farpado e derrubaram o 

muro que protegia a sua posse. No mesmo dia, o autor juntamente com 

seu filho com seguiram retirar uma parte dos invasores, os quais se 

dispersaram com a chegada da Polícia Militar. Ocorre que, mesmo 

retirados pela polícia, os invasores fizeram nova tentativa de invasão nos 

dias 07 e 10 de janeiro de 2018, sendo novamente dispersados com a 

chegada da Polícia Militar. A Presença da Polícia Militar não foi suficiente, 

pois os invasores voltaram a entrar em parte do terreno no dia 11 de 

janeiro de 2018. Subtraindo os mourões da cerca que então havia no 

terreno; fincaram estacas para demarcar a área em que pretendiam 

construir suas casas, não saindo desde então. Dentre os invasores, 

foram identificados o Sr. Elias Cosme Pereira e Janio Flávio de Amorim. Em 

suma, o imóvel em que o autor exerce posse justa, mansa e pacífica há 

muitos anos, que foi adquirido por meio de contrato de compra e venda de 

antigo possuidor que ocupava o local Há mais de 30 anos: Sr. Firmo Bispo 

da Silva, foi invadido violentamente por grileiros profissionais, agressivos, 

que derrubaram a cerca e destruíram o muro, iniciaram a construção de 

barracos, ameaçaram de morte o autor e sua família e ameaçaram o 

caseiro. Desse modo, restam plenamente caracterizados a TURBAÇÃO e 

o ESBULHO da posse do autor por meio de atos violentos, razão pela qual 

o bem deve ser prontamente desocupado e protegido de futuras 

turbações, valendo-se da medida de reintegração de posse para o fim de 

resguardar o direito de posse do autor e impedir que os réus tornem a 

invadir a área como tem feito. O artigo 561 do CPC, incumbe ao autor 

comprovar a sua posse, o esbulho praticado pelos réus, a data do 

esbulho e a perda da posse. No presente caso, a posse do autor está 

demonstrada, existem documentos que comprovam a utilização de 

máquinas para realizar o aterro e compactação do terreno; - documentos 

da compra de materiais para construção do muro e da casa na qual o 

caseiro reside; - documentos que comprovam o pagamento de vigias para 

cuidar do terreno nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017; - declarações 

dos vizinhos e do caseiro a respeito da posse exercida pelo autor desde 

2014 e do esbulho realizado; - o caseiro ainda mora no imóvel e cuida de 

toda a área; - foram feitos os Boletins de Ocorrência no dia das invasões, 

as quais não possuem sequer 05 dias, tudo conforme os documentos 

apresentados em anexo. E, o esbulho foi realizado pelos invasores. 

Importante ressaltar, a existência da Lei 8.395/2005, aprovada pela 

Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governo do Estado, a qual 

reconhece o Srº Firmo Bispo da Silva, (de quem o autor adquiriu o imóvel) 

como possuidor da área em questão, sendo certo que a posse se 

transmite com as qualidades com que foi adquirida, conforme art. 1.203 do 

Código Civil. Desse modo, o Autor requer: A concessão de medida liminar 

de manutenção/reintegração de posse com relação a área localizada na 

Rua 22 de Novembro, bairro Jardim União (área com 27.457,10m² - com 

frente para Rua 22 de novembro e quadra 31, lado esquerdo para quadra 

30 e lado direito divisando com o córrego), com descrição nos fatos e no 

memorial descritivo anexo, sem audiência da parte contrária, conforme 

autoriza o art. 562, CPC e ainda, com a imposição de multa diária e o 

impedimento dos invasores de se aproximar do imóvel, devendo manter 

distância mínima de 2 km, a fim de resguardar a proteção possessória a 

ser ao final conferida em definitivo ao autor. A concessão de liminar, sem 

a oitiva da parte contrária, conforme autoriza o artigo 562 do CPC e em 

conformidade com artigo 565 do Novo CPC haja vista que a posse 

decorrente da invasão tem menos de ano e dia. Requer ainda, a 

manutenção/reintegração de posse do imóvel de área de 27.457,10m², 

localizado na Rua 22 de novembro, com frente para Rua 22 de novembro e 

quadra 31, lado esquerdo para quadra 30 e lado direito divisando com o 

córrego do ribeirão baú, no bairro Jardim União, Cuiabá/MT e a 

condenação dos requeridos a indenizar o autor os danos materiais 

sofridos a título de perdas e danos que lhe foram causados pelo ato de 

vandalismo com a destruição do muro, os mourões e cercas existentes, 

calculados no momento em R$ 35.753,12 ; bem como as demais quantias a 

serem apuradas em liquidação de sentença. A citação pessoal dos Réus 

ELIAS COSME PEREIRA E JANIO FLAVIO DE AMORIM, bem como a citação 

por edital dos DEMAIS INVASORES que se encontram no local para, 

querendo, responderem a presente demanda dentro do prazo legal, na 

forma do art. 544 do CPC; A intimação do MP e Defensoria Pública; A 

condenação dos réus no pagamento das custas e honorários 

advocatícios sucumbenciais no valor de 20% sobre o valor da causa, 

conforme o artigo 84 e seguintes do CPC. Dá-se a causa o valor de R$ 

119.753,00 (cento e dezenove mil, setecentos e cinquenta e três reais). 

Nestes termos, Pede deferimento. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2018.” 

Despacho/Decisão: “Vistos. Não obstante o arrazoado exposto pela parte 

autora e a documentação juntada, entendo necessária à realização da 

audiência para justificação do alegado, nos termos do art. 562, do CPC, 

para melhor esclarecimento sobre a sua posse fática e esbulho na área 

em litígio. Designo audiência de justificação para o dia 08/03/2018 às 

13h20min. 1. CITEM-SE os réus encontrados no imóvel para contestarem a 

ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que o prazo para a 

defesa começa a contar a partir da intimação da decisão que deferir ou 

não a medida liminar (art. 564, parágrafo único, CPC), bem como 

INTIMEM-OS para comparecerem à audiência de justificação na data 

designada, esclarecendo que poderão intervir, desde que o façam por 
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intermédio de advogado. 2. EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos 

réus ausentes, incertos e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do 

CPC, com prazo de 30 (trinta) dias. Desde já, nomeio a Defensoria Pública 

para defesa dativa dos réus. 3. Ainda, DETERMINO que a parte autora 

tome providências para dar ampla publicidade da presente ação e seus 

prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes 

espalhados na região do conflito e outros meios que entender atingir esse 

objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do CPC. 4. Da mesma forma, 

cientifique-se o INTERMAT sobre a existência do conflito na área para 

sobrestar qualquer procedimento de regularização eventualmente 

existente. 5. Ressalte-se que os ofícios a serem encaminhados para o 

INCRA e INTERMAT deverão ser acompanhados de cópia da inicial e 

documentos que a instruíram onde conste dados de localização e limites 

da área, tais como cópias de matrículas e, principalmente 

georreferenciamento com o memorial descritivo. 6. A comunicação ao 

INCRA e INTERMAT se dará EXCLUSIVAMENTE por e-mail à Presidente e 

ao chefe do setor jurídico. 7. Dou ciência ao Ministério Público desta 

decisão, bem como INTIMO a Defensoria Pública, através do seu Núcleo 

Fundiário. 8. 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, Cristiane D. Bonfim, digitei. CUIABÁ, 2 de 

março de 2018. Alexandre Venceslau Pianta Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075.

Citação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000726-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIZ PAES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO OAB - MT16740 (ADVOGADO(A))

NATALIA VIDIGAL FERREIRA CAZERTA OAB - SP303784 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS COSME PEREIRA (RÉU)

JANIO FLAVIO DE AMORIM (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS CANDIDO DA SILVA OAB - MT0016552A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DO 

EDITAL: 20 (VINTE) DIAS Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito: 

Adriana Sant’Anna Coningham Dados do Processo: Processo: 

1000726-21.2018.8.11.0041 Valor causa: R$ 119.753,00 Tipo: Cível 

Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) AUTOR: 

EDER LUIZ PAES GUIMARAES RÉU: ELIAS COSME PEREIRA, JANIO 

FLAVIO DE AMORIM FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA acima 

qualificada, e de RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhes é proposta, consoante resumo das alegações 

constantes da petição inicial, para, caso queiram, respondê-la no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 335, CPC), ressaltando que o prazo para a defesa 

começa a contar a partir da intimação da decisão que deferir ou não a 

medida liminar (art. 564, parágrafo único, CPC). ADVERTÊNCIAS: 1) O 

prazo para responder é de 15 (quinze) dias, contados da data da 

expiração do prazo deste edital. 2) Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão como verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora na 

petição inicial (art. 285 do CPC).3. Será nomeado curador especial em 

caso de revelia (art. 257, IV, CPC). RESUMO DA INICIAL: “Eder Luiz Paes 

Guimarães, brasileiro, casado inscrito no RG n.º 1051248-9 e CPF nº 

283.539.432-04, e-mail: guimaraes-premoldados@hotmail.com, residente e 

domiciliado na rua TeN. Alcides Duarte de Souza, bairro Duque de Caxias, 

Cuiabá/MT, por sua advogada, vem perante Vossa Excelência apresentar 

AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE 

LIMINAR em face de ELIAS COSME PERIERA, brasileiro, inscrito no 

cadastro de pessoa física – CPF nº 010.383.251-37, cédula de identidade 

RG 1622325, filho de Ester Damares de Souza e Aparecido Pereira, 

residente à Rua Amapá, nº 09, bairro Jardim União, nesta capital; JANIO 

FLÁVIO DE AMORIM, CPF e RG ignorados, residente `a Rua 25, quadra 41, 

casa localizada em frente a Mercearia de cor vermelha – nº 01, Bairro 

Jardim União, nesta capital e DEMAIS INVASORES DO LOTE localizado na 

rua 22 de novembro, sem número, bairro Jardim União, Cuiabá/MT, pelos 

fundamentos de fato e de direito a seguir expostos: O autor adquiriu em 19 

de abril de 2014 a posse do imóvel de 27.457,10m², localizado na Rua 22 

de novembro e quadra 31, lado esquerdo para quadra 30 e lado direito 

divisando com o córrego do bairro Baú Ribeirão (atualmente Jardim União), 

em Cuiabá/MT, conforme contrato de compra e venda e Mapa/Memorial 

Descritivo. Desde a aquisição do imóvel em 2014, o autor vem investindo 

na valorização da área, exercendo posse justa, mansa e pacífica, 

conferindo-lhe destinação social, haja vista que nesse período limpou, 

cercou, murou, aterrou e compactou a área com utilização de maquinários 

que foram alugados, gastando cerca de R$ 16.962,99; construiu uma casa 

para o caseiro morar e cuidar do local. Para sua surpresa, no dia 5 de 

janeiro de 2018, teve seu imóvel violentamente invadido por algumas 

pessoas que quebraram as cercas de arame farpado e derrubaram o 

muro que protegia a sua posse. No mesmo dia, o autor juntamente com 

seu filho com seguiram retirar uma parte dos invasores, os quais se 

dispersaram com a chegada da Polícia Militar. Ocorre que, mesmo 

retirados pela polícia, os invasores fizeram nova tentativa de invasão nos 

dias 07 e 10 de janeiro de 2018, sendo novamente dispersados com a 

chegada da Polícia Militar. A Presença da Polícia Militar não foi suficiente, 

pois os invasores voltaram a entrar em parte do terreno no dia 11 de 

janeiro de 2018. Subtraindo os mourões da cerca que então havia no 

terreno; fincaram estacas para demarcar a área em que pretendiam 

construir suas casas, não saindo desde então. Dentre os invasores, 

foram identificados o Sr. Elias Cosme Pereira e Janio Flávio de Amorim. Em 

suma, o imóvel em que o autor exerce posse justa, mansa e pacífica há 

muitos anos, que foi adquirido por meio de contrato de compra e venda de 

antigo possuidor que ocupava o local Há mais de 30 anos: Sr. Firmo Bispo 

da Silva, foi invadido violentamente por grileiros profissionais, agressivos, 

que derrubaram a cerca e destruíram o muro, iniciaram a construção de 

barracos, ameaçaram de morte o autor e sua família e ameaçaram o 

caseiro. Desse modo, restam plenamente caracterizados a TURBAÇÃO e 

o ESBULHO da posse do autor por meio de atos violentos, razão pela qual 

o bem deve ser prontamente desocupado e protegido de futuras 

turbações, valendo-se da medida de reintegração de posse para o fim de 

resguardar o direito de posse do autor e impedir que os réus tornem a 

invadir a área como tem feito. O artigo 561 do CPC, incumbe ao autor 

comprovar a sua posse, o esbulho praticado pelos réus, a data do 

esbulho e a perda da posse. No presente caso, a posse do autor está 

demonstrada, existem documentos que comprovam a utilização de 

máquinas para realizar o aterro e compactação do terreno; - documentos 

da compra de materiais para construção do muro e da casa na qual o 

caseiro reside; - documentos que comprovam o pagamento de vigias para 

cuidar do terreno nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017; - declarações 

dos vizinhos e do caseiro a respeito da posse exercida pelo autor desde 

2014 e do esbulho realizado; - o caseiro ainda mora no imóvel e cuida de 

toda a área; - foram feitos os Boletins de Ocorrência no dia das invasões, 

as quais não possuem sequer 05 dias, tudo conforme os documentos 

apresentados em anexo. E, o esbulho foi realizado pelos invasores. 

Importante ressaltar, a existência da Lei 8.395/2005, aprovada pela 

Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governo do Estado, a qual 

reconhece o Srº Firmo Bispo da Silva, (de quem o autor adquiriu o imóvel) 

como possuidor da área em questão, sendo certo que a posse se 

transmite com as qualidades com que foi adquirida, conforme art. 1.203 do 

Código Civil. Desse modo, o Autor requer: A concessão de medida liminar 

de manutenção/reintegração de posse com relação a área localizada na 

Rua 22 de Novembro, bairro Jardim União (área com 27.457,10m² - com 

frente para Rua 22 de novembro e quadra 31, lado esquerdo para quadra 

30 e lado direito divisando com o córrego), com descrição nos fatos e no 

memorial descritivo anexo, sem audiência da parte contrária, conforme 

autoriza o art. 562, CPC e ainda, com a imposição de multa diária e o 

impedimento dos invasores de se aproximar do imóvel, devendo manter 

distância mínima de 2 km, a fim de resguardar a proteção possessória a 

ser ao final conferida em definitivo ao autor. A concessão de liminar, sem 

a oitiva da parte contrária, conforme autoriza o artigo 562 do CPC e em 

conformidade com artigo 565 do Novo CPC haja vista que a posse 
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decorrente da invasão tem menos de ano e dia. Requer ainda, a 

manutenção/reintegração de posse do imóvel de área de 27.457,10m², 

localizado na Rua 22 de novembro, com frente para Rua 22 de novembro e 

quadra 31, lado esquerdo para quadra 30 e lado direito divisando com o 

córrego do ribeirão baú, no bairro Jardim União, Cuiabá/MT e a 

condenação dos requeridos a indenizar o autor os danos materiais 

sofridos a título de perdas e danos que lhe foram causados pelo ato de 

vandalismo com a destruição do muro, os mourões e cercas existentes, 

calculados no momento em R$ 35.753,12 ; bem como as demais quantias a 

serem apuradas em liquidação de sentença. A citação pessoal dos Réus 

ELIAS COSME PEREIRA E JANIO FLAVIO DE AMORIM, bem como a citação 

por edital dos DEMAIS INVASORES que se encontram no local para, 

querendo, responderem a presente demanda dentro do prazo legal, na 

forma do art. 544 do CPC; A intimação do MP e Defensoria Pública; A 

condenação dos réus no pagamento das custas e honorários 

advocatícios sucumbenciais no valor de 20% sobre o valor da causa, 

conforme o artigo 84 e seguintes do CPC. Dá-se a causa o valor de R$ 

119.753,00 (cento e dezenove mil, setecentos e cinquenta e três reais). 

Nestes termos, Pede deferimento. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2018.” 

Despacho/Decisão: “Vistos. Não obstante o arrazoado exposto pela parte 

autora e a documentação juntada, entendo necessária à realização da 

audiência para justificação do alegado, nos termos do art. 562, do CPC, 

para melhor esclarecimento sobre a sua posse fática e esbulho na área 

em litígio. Designo audiência de justificação para o dia 08/03/2018 às 

13h20min. 1. CITEM-SE os réus encontrados no imóvel para contestarem a 

ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que o prazo para a 

defesa começa a contar a partir da intimação da decisão que deferir ou 

não a medida liminar (art. 564, parágrafo único, CPC), bem como 

INTIMEM-OS para comparecerem à audiência de justificação na data 

designada, esclarecendo que poderão intervir, desde que o façam por 

intermédio de advogado. 2. EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos 

réus ausentes, incertos e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do 

CPC, com prazo de 30 (trinta) dias. Desde já, nomeio a Defensoria Pública 

para defesa dativa dos réus. 3. Ainda, DETERMINO que a parte autora 

tome providências para dar ampla publicidade da presente ação e seus 

prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes 

espalhados na região do conflito e outros meios que entender atingir esse 

objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do CPC. 4. Da mesma forma, 

cientifique-se o INTERMAT sobre a existência do conflito na área para 

sobrestar qualquer procedimento de regularização eventualmente 

existente. 5. Ressalte-se que os ofícios a serem encaminhados para o 

INCRA e INTERMAT deverão ser acompanhados de cópia da inicial e 

documentos que a instruíram onde conste dados de localização e limites 

da área, tais como cópias de matrículas e, principalmente 

georreferenciamento com o memorial descritivo. 6. A comunicação ao 

INCRA e INTERMAT se dará EXCLUSIVAMENTE por e-mail à Presidente e 

ao chefe do setor jurídico. 7. Dou ciência ao Ministério Público desta 

decisão, bem como INTIMO a Defensoria Pública, através do seu Núcleo 

Fundiário. 8. 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, Cristiane D. Bonfim, digitei. CUIABÁ, 2 de 

março de 2018. Alexandre Venceslau Pianta Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005620-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIR SILVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005620-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELISABETH APARECIDA 

FERREIRA REQUERIDO: JOADIR SILVA DE ALMEIDA Vistos. Trata-se de 

tutela antecipada em ação de reintegração de posse ajuizada por 

ELIZABETH APARECIDA FERREIRA contra JOADIR SILVA DE ALMEIDA 

visando à proteção possessória de um imóvel medindo 2.238,38 m2, 

localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro, Km 01, nesta capital. Os autos 

foram distribuídos inicialmente perante a 5ª vara cível desta comarca. 

Alega a autora que adquiriu o imóvel em litígio no ano de 2007, mediante 

escritura pública de cessão de direitos possessórios de Marluce Adriana 

Rondon, e que no mesmo ano realizou a medição por profissional 

habilitado, delimitando a área com confecção de mapa e memorial 

descritivo. Alega ainda que no ano de 2011, devida as constantes 

invasões que ocorria no local, seu ex-marido contratou o senhor José 

para cuidar do imóvel. Aduz que após a entrada do senhor José, a autora 

edificou um barracão de alvenaria e cercou a área com tapumes. 

Assevera que o requerido de forma ilegal invadiu o imóvel da autora e 

ergueu ali uma serralheria, motivo pelo qual registrou um boletim de 

ocorrência. Assevera ainda que no ano de 2017, a autora foi esbulhada 

pelo senhor Alessio Pereira dos Santos, o que ensejou ação de 

reintegração de posse em trâmite perante a 6ª vara cível desta comarca, 

onde foi deferida a medida liminar de reintegração de posse. Ao final, 

pugnou pela concessão de tutela antecipada e instruiu a ação com os 

documentos do id. 12077656 ao id. 12084466. Os autos foram remetidos a 

esta vara especializada (id. 12106980). A audiência de justificação se 

realizou conforme o termo do id. 16129757. É a síntese necessária, 

decido. Para a concessão da antecipação da tutela se faz necessário 

comprovar os requisitos do art. 300 do CPC, a saber: 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. Para Nelson Nery Júnior, o art. 300, do CPC, a concessão da 

tutela de urgência enseja a demonstração do perigo, ou seja, o periculum 

in mora, e também a plausibilidade do direito, ou seja, o fumus boni iuris, 

uma vez que, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo[1]. Entretanto, para a concessão dos efeitos da aludida tutela, 

necessário se faz, ainda, a demonstração dos requisitos/pressupostos 

instrumentais específicos das ações possessórias, previstos no art. 561 

do Código Civil, quais sejam: Art. 561. O possuidor tem direito a ser 

mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho: 

I - A sua posse; II - A turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - A data 

da turbação ou do esbulho; IV - A continuação da posse, embora turbada, 

na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração. 

Pois bem, nos autos em comento, a posse da autora não restou 

demonstrada, em sede de cognição sumária, não exauriente, pois em que 

pese ela possua uma escritura pública de cessão de direitos 

possessórios da área, esta não é capaz de demonstrar que vinha 

exercendo a posse sobre toda a área. A testemunha LUIZ ÂNGELO DA 

SILVA FILHO, ouvido durante a audiência de justificação, disse que 

pretendia abrir uma distribuidora de água e gás no local em parceria com a 

autora, e que não se concretizou devido ao fato do senhor João dos 

Santos, ex-marido da autora, ter vendido parte da área para o senhor 

Alessio. As testemunhas MARCELO SILVA CARVALHO e JOSÉ AILTON 

MIRANDA DA SILVA informaram que prestaram serviços no imóvel em 

litígio para colocação de tapumes e cercas, no entanto, não se recordam o 

ano. Inobstante a autora tenha juntado aos autos notas fiscais de 

empresas de materiais de construção, as mesmas constam como local de 

entrega o bairro Boa Esperança, local diverso da área em litígio. Além do 

mais, a testemunha Luiz Ângelo afirmou que a área que foi ocupada pelo 

senhor Alessio é diversa da área ocupada réu, ou seja, a ação 

possessória movida contra Aléssio não comprova a posse exercida na 

parte da área ocupada pelo réu Joadir. Apesar da autora informar que a 

posse direta era exercia pelo senhor José, caseiro, o mesmo não foi 

arrolado como para prestar depoimento em audiência. Insta consignar que 

a própria autora afirmou que o réu está no local há mais de 02 anos, 

tratando assim de posse velha, não configurando neste momento o 

“periculum in mora”. Desta feita, em que pese à parte autora não se 

desincumbiu, neste momento, em demonstrar sua posse, assim, com 

fundamento no art. 300 e art. 561, ambos do CPC, INDEFIRO a antecipação 

da tutela para reintegração de posse da autora no imóvel localizado na 

Rodovia Emanuel Pinheiro, Km 01, nesta capital. 1- INTIMO, neste ato, via 

DJE, a parte autora, da presente decisão. 2- INTIME-SE o réu através de 

seu advogado, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 
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(quinze) dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

alegados na inicial pela parte autora, se não contestados, bem como da 

presente decisão. Ressalto que, por serem assistidos pela Defensoria 

Pública, a intimação é pessoal. 3- DECORRIDO o prazo, INTIME-SE a parte 

autora para manifestar-se. Cumpra-se expedindo o pertinente. Cuiabá/MT, 

06 de novembro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito 

[1] Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Júnior, Rosa 

Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora Revista do Tribunais, 2015.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032380-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT0019555A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se ação reivindicatória 

proposta por CRISTIAN KELLEU TOYOTOMY SANTANA, contra ADRIANA 

LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA, tendo por objeto parte do imóvel 

situado no lote 03, quadra 01, antiga Rua “A”, situado à Rua Américo 

Salgado, nº 21, Bairro Quilombo, nesta comarca. Os autos foram 

inicialmente distribuídos perante a 8ª vara cível desta comarca e 

redistribuídos a esta vara especializada, conforme decisão de Id. 

15772462, em razão da conexão com os autos de numeração 

1027810-31.2017.8.11.0041. Alega a autora ser legitima proprietária do 

imóvel em litígio mediante escritura pública de doação de sua falecida avó 

Maria Edna da Silva, onde permitiu a ré - sua irmã -, ocupar a edícula dos 

fundos da casa após a morte de sua avó. Aduz que a posse passou a ser 

injusta na data de 10 de abril de 2017, quando a ré se negou a desocupar 

o imóvel e esbulhou parte do lote 03, precisamente no quintal onde se 

encontra a edícula, montando uma barreira para impedir a autora de entrar 

na parte do quintal. Alega ainda que a ré iniciou a construção de um muro 

isolando a casa da autora do seu próprio quintal e está derrubando parte 

da edícula, motivo pelo qual requereu a tutela antecipada com o fim de se 

emitir na posse do imóvel esbulhado. Com a inicial vieram os documentos 

de id. 15587358 e 15587380. É a síntese necessária. Decido. Da conexão. 

Os autos foram inicialmente distribuídos perante a 8ª vara cível desta 

comarca e redistribuídos a esta vara especializada, conforme decisão de 

Id. 15772462, em razão da conexão com os autos de numeração 

1027810-31.2017.8.11.0041. Assiste razão o nobre Magistrado quanto a 

necessidade de reunião do presente feito com os autos de n. 

1027810-31.2017.8.11.0041, pois se tratando das mesmas partes e do 

mesmo imóvel, há sério e concreto risco de prolação de decisões 

contraditórias, nos termos do art. 55, §3º do Código de Processo Civil. 

Desta feita, reconheço a conexão deste feito com os autos de n. 

1027810-31.2017.8.11.0041, no entanto, deixo de determinar o seu 

apensamento, uma vez que os autos de n. 1027810-31.2017.8.11.0041 já 

foram sentenciados. Da tutela antecipada. Para a concessão da 

antecipação da tutela se faz necessário comprovar os requisitos do art. 

300 do CPC, a saber: 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. Para Nelson Nery 

Júnior, o art. 300, do CPC, a concessão da tutela de urgência enseja a 

demonstração do perigo, ou seja, o periculum in mora, e também a 

plausibilidade do direito, ou seja, o fumus boni iuris, uma vez que, a tutela 

de urgência visa assegurar a eficácia do processo[1]. Pois bem, nos 

autos em comento, a autora aduziu que a posse da ré passou a ser injusta 

na data de 10 de abril de 2017, quando a ré se negou a desocupar o 

imóvel e esbulhou parte do lote 03, precisamente no quintal onde se 

encontra a edícula, montando uma barreira para impedir a autora de entrar 

na parte do quintal. Alega ainda que a ré iniciou a construção de um muro 

isolando a casa da autora do seu próprio quintal e está derrubando parte 

da edícula, motivo pelo qual requereu a tutela antecipada com o fim de se 

emitir na posse do imóvel esbulhado. No entanto, compulsando os autos 

de n. 1027810-31.2017.8.11.0041, é possível constatar que o mesmo foi 

sentenciado e julgado procedente em favor da ré ADRIANA LISIANGLEY 

TOYOTOMY SANTANA, ratificando a liminar de reintegração de posse 

concedida inicialmente, o que afasta a probabilidade do direito requerido 

ante o reconhecimento da posse pretérita da ré. Desta feita, com 

fundamento no art. 1.228 do código Civil c/c o art. 300 do CPC, INDEFIRO a 

antecipação da tutela para imissão na posse no imóvel situado no lote 03, 

quadra 01, antiga Rua “A”, situado à Rua Américo Salgado, nº 21, Bairro 

Quilombo, nesta comarca. 1- INTIMO, neste ato, via DJE, a parte autora, da 

presente decisão. 2- INTIME-SE a ré para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos alegados na inicial pela parte autora, se não 

contestados, bem como da presente decisão. 3- DECORRIDO o prazo, 

INTIME-SE a parte autora para manifestar-se. Cumpra-se expedindo o 

pertinente. Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito [1] Comentários ao Código de Processo Civil / 

Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora 

Revista do Tribunais, 2015.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000418-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVAL DA CUNHA BARBOSA (AUTOR(A))

ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGMAR (RÉU)

MOVIMENTO TREZE DE MAIO (RÉU)

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (RÉU)

DONA ROZI (RÉU)

MOVIMENTO VALE JAMANXIM BR 163 - MVJ - BR 163 (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEILIANE SOUZA OAB - 672.233.462-72 (PROCURADOR)

JESSICA DAUFEMBACH MACIEL OAB - MT23791/O (ADVOGADO(A))

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT0004671A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. O INCRA, por meio da 

Ouvidoria Agrária Regional e Superintendência Agrária Regional, 

comunicaram a existência de interesse da autarquia na área, objeto desta 

lide, conforme ofício de Id. 16493193. Ocorre que, o ofício encaminhado 

mostra-se confuso quanto à sua pretensão de atuação nestes autos, se é 

interesse na área ou interesse processual, posto que, neste ultimo caso, a 

autarquia federal não possui capacidade postulatória devendo 

manifestar-se por meio da AGU. Consta inclusive no ofício, como anexo, 

manifestação do d. Procurador Federal Lucas Fernando Mioto que não 

seria prudente a intervenção da autarquia nos autos criminais, que 

envolvem esta mesma área, pois faz parte de um acordo de colaboração 

premiada, da qual ao juiz não é dado alterar a destinação do bem dado 

como pagamento pelo colaborador. Nem mesmo este juízo cível pode 

modificar a destinação dada ao bem que esteja envolvido em processo de 

colaboração premiada, pelo que os autores, por meio desta demanda, tem 

buscado cumprir a determinação de manutenção do bem. No entanto, é 

importante considerar o custo social relacionado ao cumprimento da 

liminar, bem como a sempre vantajosa possibilidade de composição entre 

as partes, o que envolve inclusive o Ministério Público. Destaco ainda a 

apresentação na contestação, pelos requeridos de documento expedido 

pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários de 

Mato Grosso, juntada sob Id. 15713421, demonstrando interesse na área, 

o que, em tese, demonstraria um interesse do Estado de Mato Grosso em 

eventualmente manter as pessoas que ali estão. Portanto, em razão do 

acima exposto, determino: 1. Suspendo, o cumprimento, da liminar de 

reintegração de posse, determinando a expedição imediata de ofício ao 

Comitê de Acompanhamentos de Conflitos Fundiários, bem como ao juízo 

deprecado, acerca da suspensão. Requisite, ainda, ao Comite de Conflitos 

Fundiários, a remessa de cópia do estudo de situação realizado na área. 

Destaque-se nos ofícios que se trata de decisão de mera suspensão, e 

não revogação da liminar, requerendo ainda ao juízo deprecado, que 

aguarde, pelo prazo de 30 dias, quando será novamente informado sobre 
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a revogação ou continuidade da medida, ante os fatos novos trazidos a 

conhecimento deste juízo. 2. INTIME-SE o INCRA, por meio da respectiva 

Procuradoria Federal, para que informe, sobre qual modalidade pretende 

agir nestes autos, devendo promover a sua regular habilitação, no prazo 

de cinco dias, caso tenha interesse. 3. Colha-se, imediatamente parecer 

ministerial, acerca dos documentos e fatos novos apresentados pelo 

INCRA sob Id.16493193. 4. Oficie-se ainda ao juízo da sétima vara criminal, 

dos autos de código 481986 e numeração única 21789-53.2017.811.0042 

acerca da existência destes autos que envolve a área, objeto da 

colaboração premiada. Cuiabá, 13 de Novembro de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028255-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO BOTELHO LEITE (RÉU)

AMANDA RODRIGUES OLIVEIRA LIMA (RÉU)

JOAO OTAVIO BOTELHO SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1028255-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BROOKFIELD CENTRO-OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RÉU: JOAO OTAVIO BOTELHO 

SILVA, AMANDA RODRIGUES OLIVEIRA LIMA, LEONARDO BOTELHO 

LEITE Vistos. Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de 

liminar proposto por TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMBOLIÁRIOS 

S.A., contra JOÃO OTAVIO BOTELHO LEITE, AMANDA RODRIGUES 

OLIVEIRA LIMA e LEONARDO BOTELHO LEITE, tendo por objeto o 

Apartamento 202, Bloco 04 – Residencial Harmonia, localizado na Avenida 

Nigéria, 333 - Jardim Aclimação, nesta comarca. Os autos foram 

distribuídos inicialmente perante a 5ª vara cível desta comarca. No id. 

15028328, os autos foram remetidos a esta vara especializada, que 

designou audiência de justificação no id. 15509184. As partes juntaram 

aos autos termo de acordo assinado pelos procuradores e requereram a 

sua homologação (id. 15937210). É a síntese necessária, decido. Nos 

termos do art. 840 do Código Civil, é lícito às partes transacionarem para 

por fim a demanda em qualquer fase processual: Art. 840. É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas. O acordo, a transação, a composição entre as partes é bem vinda 

e estimulada por este juízo, pois em geral, finaliza a demanda de forma 

mais céleres, mais pacífica e satisfatória para as partes. No entanto, para 

a homologação da transação extrajudicial efetuada entre as partes, o juiz 

deve analisar a presença dos requisitos dispostos no art. 104 do Código 

Civil que rege: Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente 

capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma 

prescrita ou não defesa em lei. O art. 107 do Código Civil, por sua vez, 

dispõe: Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de 

forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. No que diz 

respeito à forma prescrita em lei, dispõe a segunda parte do art. 842 da lei 

adjetiva: Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas 

obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que 

ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por 

escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e 

homologado pelo juiz. No caso dos autos, o acordo apresentado para 

homologação foi assinado pelos advogados, que tem procuração 

específica para transigir (id. 16019692, 16019693 e 16019697). Insta 

consignar que as chaves do imóvel já foram entregues ao autor (id. 

16019698). Isto posto, com base no art. 840 do Código Civil e 487, III do 

CPC, HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos o acordo de id. 15937210, celebrado entre TG CENTRO-OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMBOLIÁRIOS S.A. e JOÃO OTAVIO BOTELHO LEITE, 

AMANDA RODRIGUES OLIVEIRA LIMA e LEONARDO BOTELHO LEITE. 

INTIMO as partes desta decisão, via DJE. Após, arquive-se com as 

providências de praxe. Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1039452-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0003646A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039452-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DE CARVALHO RÉU: CONSTRUTORA GONCALES 

RODRIGUES LTDA Vistos. Atribui-se à causa o valor de R$ 259.900,00 

(duzentos e cinquenta e nove mil e novecentos reais), ao passo que a 

parte autora pretende a cobrança de penalidade e o cumprimento de ato 

jurídico (NCPC, 292, I, II e VI). Assim, comprove a parte autora o 

pagamento da diferença do valor das custas processuais devidas, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

cancelamento da distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038986-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LUNA PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJAFFARI CARDOSO RAMOS OAB - MT21859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038986-70.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALEX LUNA PRATES REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A 

Vistos. Inicialmente, defiro à parte autora a concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Ademais, emende 

a parte autora a sua petição inicial, acostando aos autos as 05 (cinco) 

últimas faturas de consumo, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da tutela provisória de urgência almejada. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035352-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JAN HOOGESTEIJN REUL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDISSON ROBERTO CACITE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

AGROPECUARIA E PRESERVACAO DA FAUNA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035352-66.2018.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RAFAEL JAN HOOGESTEIJN REUL 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EDISSON ROBERTO CACITE, 

AGROPECUARIA E PRESERVACAO DA FAUNA LTDA Vistos. Em razão da 

natureza do pedido formulado pela parte autora, entendo necessária a 

prova de que a aludida tutela provisória de urgência não ocasionará 

prejuízos a terceiros. Assim, determino que a parte autora emende a sua 

petição inicial, apresentando certidão negativa das justiças estadual, 

federal e trabalhista, de demandas promovidas contra a empresa 

requerida, no âmbito do Estado de Mato Grosso, bem como certidão de 

objeto e pé atestando a ausência de possível desconsideração da 
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personalidade jurídica nas demandas eventualmente existentes. Após o 

aporte dos aludidos documentos, analisarei o pedido de tutela provisória 

de urgência formulado na petição inicial. Em atenção ao que determina o 

art. 334 e §§ do NCPC designo, desde já, o dia 18/02/2019, às 11:30 

horas, para audiência de conciliação que será realizada na sala 06 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital localizada neste 

Fórum. 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). Às providências. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038466-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO PAULA DA SILVA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038466-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIOGO PAULA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, destaco 

que sou conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna 

quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao 

seguro DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. 

No entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado 

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017822-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE MOTA SANCHES MESQUITA (AUTOR(A))

M. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017822-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MATHEUS SANCHES MESQUITA, VIVIANNE MOTA SANCHES MESQUITA 

RÉU: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos etc. Tratando-se de interesse de 

menor, em observância ao artigo 178, inciso II, do CPC, abram-se vistas 

dos autos ao Ministério Público. Após voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038493-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE PAULA GONCALVES (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038493-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DARLENE PAULA GONCALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, destaco 

que sou conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna 

quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao 

seguro DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. 

No entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado 

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028202-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FLORENCIA VILELA DE SOUZA (AUTOR(A))

FLAVIO HENRIQUE VILELA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONÇALO DA SILVA OAB - MT0004265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL EMPREENDIMENTOS TORRES DE VARZEA GRANDE SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028202-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLAVIO HENRIQUE VILELA DE SOUZA, MARIA FLORENCIA VILELA DE 

SOUZA RÉU: GERENCIAL EMPREENDIMENTOS TORRES DE VARZEA 

GRANDE SPE LTDA Vistos. Atribui-se à causa o valor de R$ 197.369,08 

(cento e noventa e sete mil trezentos e sessenta e nove reais e oito 

centavos), ao passo que a parte autora pretende, além da resolução do 

ato jurídico, a condenação da parte ré à restituição dos valores pagos a 

título de taxa condominial e ao pagamento de indenização por danos 

morais (NCPC, 292, II, V e VI). Assim, comprove a parte autora o 

pagamento da diferença do valor das custas processuais devidas, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

cancelamento da distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019732-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (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 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020625-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO RODRIGUES DE SOUZA (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 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, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004331-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEREIRA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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 em vigor, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia: Data: 04/12/2018 Horário: 08h – Por 

ordem de chegada Local: Avenida das Flores, 257 - Em frente ao CIOM – 

Bairro: Jardim Cuiabá/MT – Telefone: (65) (65) 3365-0516 – (Dr. Marcos 

Giuberti Sucena Rasga) Obs: - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004597-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE SANTOS ROCHA (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 da legislação em vigor, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia: Data: 04/12/2018 Horário: 08hs – Por 

ordem de chegada Local: Avenida das Flores, 257 - Em frente ao CIOM – 

Bairro: Jardim Cuiabá/MT – Telefone: (65) (65) 3365-0516 – (Dr. Marcos 

Giuberti Sucena Rasga) Obs: - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001003-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACENOR FERREIRA DA SILVA (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))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia: Data: 04/12/2018 Horário: 08hs – Por 

ordem de chegada Local: Avenida das Flores, 257 - Em frente ao CIOM – 

Bairro: Jardim Cuiabá/MT – Telefone: (65) (65) 3365-0516 – (Dr. Marcos 

Giuberti Sucena Rasga) Obs: - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034985-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE CORREA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia: Data: 04/12/2018 Horário: 08hs – Por 

ordem de chegada Local: Avenida das Flores, 257 - Em frente ao CIOM – 

Bairro: Jardim Cuiabá/MT – Telefone: (65) (65) 3365-0516 – (Dr. Marcos 

Giuberti Sucena Rasga) Obs: - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015226-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES DE JESUS (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))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia: Data: 04/12/2018 Horário: 08hs – Por 

ordem de chegada Local: Avenida das Flores, 257 - Em frente ao CIOM – 

Bairro: Jardim Cuiabá/MT – Telefone: (65) (65) 3365-0516 – (Dr. Marcos 

Giuberti Sucena Rasga) Obs: - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033942-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))
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MAURICIA DAMASIO PEREIRA (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 da legislação em vigor, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia: Data: 04/12/2018 Horário: 08hs – Por 

ordem de chegada Local: Avenida das Flores, 257 - Em frente ao CIOM – 

Bairro: Jardim Cuiabá/MT – Telefone: (65) (65) 3365-0516 – (Dr. Marcos 

Giuberti Sucena Rasga) Obs: - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037331-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CARVALHO DA ROSA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia: Data: 04/12/2018 Horário: 08hs – Por 

ordem de chegada Local: Avenida das Flores, 257 - Em frente ao CIOM – 

Bairro: Jardim Cuiabá/MT – Telefone: (65) (65) 3365-0516 – (Dr. Marcos 

Giuberti Sucena Rasga) Obs: - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034642-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. F. B. (AUTOR(A))

MICHELLE FERREIRA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia: Data: 04/12/2018 Horário: 08hs – Por 

ordem de chegada Local: Avenida das Flores, 257 - Em frente ao CIOM – 

Bairro: Jardim Cuiabá/MT – Telefone: (65) (65) 3365-0516 – (Dr. Marcos 

Giuberti Sucena Rasga) Obs: - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018508-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR RODRIGUES MENDES (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia: Data: 04/12/2018 Horário: 08hs – Por 

ordem de chegada Local: Avenida das Flores, 257 - Em frente ao CIOM – 

Bairro: Jardim Cuiabá/MT – Telefone: (65) (65) 3365-0516 – (Dr. Marcos 

Giuberti Sucena Rasga) Obs: - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019006-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCIOLLI DE QUEIROZ SOFIA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia: Data: 04/12/2018 Horário: 08hs – Por 

ordem de chegada Local: Avenida das Flores, 257 - Em frente ao CIOM – 

Bairro: Jardim Cuiabá/MT – Telefone: (65) (65) 3365-0516 – (Dr. Marcos 

Giuberti Sucena Rasga) Obs: - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000702-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES LARA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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 em vigor, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia: Data: 04/12/2018 Horário: 08hs – Por 

ordem de chegada Local: Avenida das Flores, 257 - Em frente ao CIOM – 

Bairro: Jardim Cuiabá/MT – Telefone: (65) (65) 3365-0516 – (Dr. Marcos 

Giuberti Sucena Rasga) Obs: - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022726-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM APARECIDO GOMES JARDIM (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia: Data: 04/12/2018 Horário: 08hs – Por 

ordem de chegada Local: Avenida das Flores, 257 - Em frente ao CIOM – 

Bairro: Jardim Cuiabá/MT – Telefone: (65) (65) 3365-0516 – (Dr. Marcos 

Giuberti Sucena Rasga) Obs: - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011949-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANY MARQUES SILVA 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 da legislação em vigor, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia: Data: 04/12/2018 Horário: 08hs – Por 

ordem de chegada Local: Avenida das Flores, 257 - Em frente ao CIOM – 

Bairro: Jardim Cuiabá/MT – Telefone: (65) (65) 3365-0516 – (Dr. Marcos 

Giuberti Sucena Rasga) Obs: - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000706-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI SEBASTIAO DE OLIVEIRA (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 em vigor, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia: Data: 04/12/2018 Horário: 08hs – Por 

ordem de chegada Local: Avenida das Flores, 257 - Em frente ao CIOM – 

Bairro: Jardim Cuiabá/MT – Telefone: (65) (65) 3365-0516 – (Dr. Marcos 

Giuberti Sucena Rasga) Obs: - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037730-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES GONCALVES SOARES (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

O. F. S. (REPRESENTADO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia: Data: 04/12/2018 Horário: 08hs – Por 

ordem de chegada Local: Avenida das Flores, 257 - Em frente ao CIOM – 

Bairro: Jardim Cuiabá/MT – Telefone: (65) (65) 3365-0516 – (Dr. Marcos 

Giuberti Sucena Rasga) Obs: - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015182-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRO DO CARMO BATISTA (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))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia: Data: 04/12/2018 Horário: 08hs – Por 

ordem de chegada Local: Avenida das Flores, 257 - Em frente ao CIOM – 

Bairro: Jardim Cuiabá/MT – Telefone: (65) (65) 3365-0516 – (Dr. Marcos 

Giuberti Sucena Rasga) Obs: - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018460-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENAL BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANDE APARECIDA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018460-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOVENAL BISPO DA SILVA RÉU: ROSANDE APARECIDA DOS SANTOS 

Vistos etc. Designo o dia 12.02.2019, às 09:30 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Às 

providencias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008036-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MACHADO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, justificar o 

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019873-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LESINO MATEUS 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 da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, justificar o 

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018543-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILENE BARQUEIRO SEGOBIA (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, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, justificar o 

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1025599-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA BATISTA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANUEL DIAS BETTENCOURT (REQUERIDO)

ROSA MARIA MALACRIDA BETTENCOURT (REQUERIDO)

MANUEL COELHO SIMOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE GUSTAVO MALACRIDA BETTENCOURT OAB - SP269779 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321/B (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, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Id. 16454307 a Id. 1645310), devendo, caso 

queiram, o assistente técnico de cada uma das partes, no mesmo prazo, 

apresentar seu respectivo parecer. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000930-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS JOAO DA COSTA JUNIOR (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:

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, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição (Id. 16493314 a Id. 16493318), postulando o que entender de 

direito. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1020897-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

EMILIA MARIA CESAR DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT0018107A 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FITIPALDI E MARTINS LTDA - ME (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030804-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBINO KINCHESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT0006706A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.R. RAMPAZZO & BROCHADO LTDA (RÉU)

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030804-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ ALBINO KINCHESKI RÉU: O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - 

ME, E.R. RAMPAZZO & BROCHADO LTDA Vistos. Alguns aspectos devem 

ser esclarecidos. A parte autora almeja o deferimento da concessão da 

gratuidade de justiça, todavia, tem-se que, além de aposentado, exerce 

atividade de produção agropecuária na Fazenda LK, possuindo ativos 

financeiros (sociedade em empresa, propriedade rural, gado, inclusive, 

doado) incompatíveis com a condição de insuficiência 

econômico-financeira daqueles a quem a lei pretende favorecer com o 

benefício da gratuidade. Denote-se, que ao magistrado é dado perquirir 

sobre as condições econômico-financeiras, se a parte não está 

representada pela Defensoria Pública, situação em que aplicável o 

dispositivo constitucional (gratuidade judiciária a quem comprovadamente 

demonstrar). Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que 

é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício. Em situação similar, o STJ decidiu: “Processo Civil 

- Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - 

Legalidade.Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido 

de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Minsitro Barros Monteiro). 

Ademais, insta consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de 

quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 
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aquelas dos que realmente necessitam. Nesse sentido, transcrevo os 

seguintes precedentes: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS 

PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE NÃO 

DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de 

forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, podendo 

ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (TJMT – Agravo 

de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de pobreza prevista 

no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, motivo pelo qual o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos 

autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, a 

parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de rendimentos 

injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. Negado 

seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de Instrumento 

70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. Marco 

Antonio Angelo, j.09/12/2011) Desta forma, indefiro a gratuidade e 

determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção da 

ação. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luís Pereira Cajango Juiz de Direito em substituição

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039181-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MONTEIRO MAGALHAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARA CRISTINA DA FONSECA OAB - MT25096/O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1039181-55.2018.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE MONTEIRO MAGALHAES 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE CUIABA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, ajuizada em desfavor do Município de Cuiabá, endereçada para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, mas distribuída para esta Terceira 

Vara Cível. Não obstante, com a edição da Resolução n. 16/2011-PRES, foi 

criado o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá e estabelecida a 

sua competência nos termos do seu artigo 1º que dispõe: Art. 1º - Fica 

alterada a partir de 5-12-2011, com fundamento nos artigos 14, § 1º, e 57, 

da Lei n. 4.964/85 (COJE), a competência do 7º Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá, que passa a ser denominado Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Cuiabá, Órgão da Justiça comum e integrante do 

Sistema dos Juizados Especiais, para conciliação, processo, julgamento e 

execução, nas causas de sua competência, na forma estabelecida pela 

Lei n. 12.153/2009 (federal). Os artigos 1º e 2º da referida Lei Federal n. 

12.153/2009, por sua vez, dispõem que: Art. 1º. Os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes do Sistema dos 

Juizados Especiais, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos 

Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e 

execução, nas causas de sua competência. Parágrafo único. O sistema 

dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal é formado pelos 

Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais Criminais e Juizados 

Especiais da Fazenda Pública. Art. 2º. É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º. Não se 

incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. § 2º. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, 

para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) 

parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá 

exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3º. (VETADO) § 4º. No 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta. Portanto, estabelecida competência específica a 

determinado órgão jurisdicional, este Juízo afigura-se incompetente para o 

processamento e julgamento de ação em que figure no seu polo passivo a 

Fazenda Pública Municipal de Cuiabá. Desta feita, DECLINO, de ofício, o 

processamento e julgamento da presente ação ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Cuiabá, nos termos da Lei Federal n. 12.153/2009, da 

Resolução n. 16/2011 do egrégio Plenário do Tribunal de Justiça deste 

Estado e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo 

Civil de 2015. Às providências. Intime-se. Redistribua-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039321-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEVEL BENEVIDES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039321-89.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ROSEVEL BENEVIDES DE CARVALHO 

CUIABÁ, 12 de novembro de 2018. 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 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 
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2015. Às providências. Intime-se. Redistribua-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039328-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RIBEIRO DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039328-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: FERNANDO RIBEIRO DE AMORIM 

CUIABÁ, 12 de novembro de 2018. 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 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039435-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE TARSO QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REICHHOLD DO BRASIL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039435-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO DE TARSO QUEIROZ RÉU: REICHHOLD DO BRASIL LTDA Vistos. 

Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro endereçada para o Juízo da 

10ª Vara Cível da Capital para distribuição por dependência ao processo 

n. 19451-95.2006.811.0041 - 254990, mas distribuída para esta 03ª Vara 

Cível. Desta feita, redistribua-se este processo para o Juízo da 10ª Vara 

Cível da Capital, competente para o seu processamento e julgamento, nos 

termos dos artigos 286, inciso I, e 676, do NCPC. Às providências. 

Intime-se. Redistribua-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036735-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILANE MARIS PADILHA BAGORDACHE (EXECUTADO)

L H RESTAURANTE LTDA (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).

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026662-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA DE CAMARGO BORGES RIBEIRO OAB - GO53250 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (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 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: 1005430-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/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), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005498-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (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 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: 1005372-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (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 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.

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 Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005160-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (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 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039393-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - MT21231-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO (REQUERIDO)

ZELIA LOPES MARAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039393-76.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA SONIA CASTRO BRANCO REQUERIDO: ZELIA 

LOPES MARAN, MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO Intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial a fim de que 

junte aos autos todos os documentos pessoal (ID 16476105) e 

comprovante de residência (ID 16476112) de forma legíveis. Advirto ao 

autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

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

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

data registrada no sistema. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038425-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY BRANDAO AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT0006070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID CARVALHO KATTWINKEL (EXECUTADO)

IRENE CRISTINA CARVALHO KATTWINKEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038425-46.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROSELY BRANDAO AGUIAR EXECUTADO: IRENE CRISTINA CARVALHO 

KATTWINKEL, INGRID CARVALHO KATTWINKEL Cite-se a parte 

executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 
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monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). 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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039266-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE SOBRINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039266-41.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: WILLIAN AMORIM DA SILVA REQUERIDO: ANTONIO 

FERREIRA DE ANDRADE SOBRINHO Redistribua-se a carta precatória 

perante uma das Varas Cíveis da Comarca de Várzea Grande. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema . Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003139-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (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 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: 1004533-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (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 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: 1001594-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/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), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038530-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DA SILVA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038530-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA TEREZA DA SILVA AMORIM RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - CUIABÁ Redistribua-se o feito perante uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035454-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES & MATIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

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). 16502227 e 

16502231, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003181-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/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), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 
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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.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1034470-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI OLIVEIRA SANTANA (AUTOR(A))

EDILSON SALES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO APARECIDO DE FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034470-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCI OLIVEIRA SANTANA, EDILSON SALES DA SILVA RÉU: ANTONIO 

APARECIDO DE FREITAS Com a finalidade de não prejudicar os 

jurisdicionados e primando pela aplicação do principio da celeridade 

processual, deixo de designar audiência de conciliação ou mediação 

conforme previsto no art. 334 do CPC. Citem-se a parte requerida e todos 

confinantes na forma do art. 246, 3º. CPC, para apresentarem a defesa 

que quiserem, se lhes aprouverem, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335), e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, dos réus e interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos (CPC, arts. 246, §3º, e 257, III). 

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. Outrossim, nos termos do art. 1 do Provimento n. 09/2017 – 

CGJ determino que a parte autora, no prazo de 60 (sessenta) dias, instrua 

o presente feito com os seguintes documentos: a) Estudo cadastral 

fornecido pelo Instituto da Terra do Estado de Mato Grosso; b) Fluxograma 

da Cadeia Dominial; c) Matrícula do imóvel a ser usucapido, com respectiva 

cadeia dominial (quando houver); d) Planta georreferenciada do imóvel 

contendo a tabela com elementos do perímetro, memorial descritivo e 

planilha de dados cartográficos de acordo com a Norma Tecnica de 

georrefenciamento vigente ou a que lhe substituir; e) Midia digital contendo 

os seguintes arquivos digitais: planta (em formato .dwg ou .dxf), poligonal 

limpa (em formato .dwg ou .dxf e .kml ou .kmz), memorial descritivo (em 

formato PDF), e planilha de dados cartográficos (em formato .ODS); f) 

ART/CREA; Os documentos deverão ser apresentados em 04 (quatro) 

vias, sendo uma para instruir a presente ação e as demais para remessa 

às procuradorias públicas. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039056-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CORREA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA KONZEN OAB - MT22394/O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERREIRA DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039056-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO CORREA PEREIRA RÉU: MARCOS FERREIRA DA CRUZ 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). 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

Processo Número: 1004057-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/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), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005726-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (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 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.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1038414-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Tatiane Pereira Barros OAB - MT10757/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO FLORIANO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038414-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAMIRO PEREIRA DA SILVA RÉU: VALDOMIRO FLORIANO Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, juntando 

aos autos o memorial descritivo e a planta do terreno usucapiendo, 

assinados por um profissional habilitado, bem como a matrícula atualizada 

do referido imóvel, ainda, no mesmo prazo, junte os documentos pessoais 

da parte autora, bem como comprovante de residência atualizado, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do 

CPC). Tomem-se as demais providências de estilo. Cumpra-se. Cuiabá, 
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data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação 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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036788-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONILIO MATIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

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. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos 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 das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024058-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO WESLEY DA SILVA CAMPOS (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/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022731-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JOSE DA CUNHA (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/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028706-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO BOSCO DE OLIVEIRA (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/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033548-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONE ALVES DE LIMA (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/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025056-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/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/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005574-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DE SA FERREIRA (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 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 das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008490-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO DA SILVA 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:
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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: 1008490-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIS PAULO DA SILVA ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Luis Paulo da Silva Almeida, 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 16/01/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 13896758. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e ausência 

de comprovação dos documentos em esfera administrativa. No mérito, 

aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não há 

provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao 

Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que 

os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 13896758. 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 16/01/2018. 

Verifico que em sede de Audiência de Conciliação já foi produzido laudo 

médico de ID 13896758, 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 

12498017. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID. 

12498017 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

a analise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 16/01/2018. 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 12498017), bem como laudo pericial (ID 13896758). 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 16/01/2018, 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 13896758, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior esquerdo com repercussão avaliada 

em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 

35% (trinta e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos membros inferiores, o percentual incidente é de 70% (setenta por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) 

e correção monetária a partir da data do sinistro em 16/01/2018 (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

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022388-41.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

COPRALON COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS LONDRINA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022388-41.2018.8.11.0041 DESPACHO COPRALON 

COMERCIAL DE PROD. ALIMENTOS LONDRINA LTDA., devidamente 

qualificada, ajuizou execução em desfavor de AUTO POSTO SÃO 

CHARBEL LTDA, também qualificado nos autos, em que objetiva o 

recebimento da importância atualizada de R$ 5.730,74 (cinco mil 

setecentos e trinta reais e setenta e quatro centavos), oriunda de 

duplicata inadimplida. Recebo a emenda inicial. Cite-se o devedor 

executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003282-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA SERAFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DAVANTEL (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO(A))

JOSE CLAUDIO BAPTISTA OAB - SP137210 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003282-30.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Homologo 

a desistência do depoimento pessoal do representante da ré Tokio Marine. 

Com a juntada da carta precatória, intimem-se as partes para que 

ofereçam suas alegações finais, no prazo individual e sucessivo de 15 

dias, iniciando-se pelas autoras. Após, concluso para sentença. Saem os 

presentes intimados. Cuiabá, 13 de novembro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038775-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA CANDIDA DE SOUZA OAB - MT25420/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA ROSA DE OLIVEIRA ALVES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038775-34.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Este 

processo veio distribuído sem a petição inicial. Diante disso, intime-se a 

parte autora para trazer aos autos a referida petição inaugural, em quinze 

dias, sob pena de extinção. Cuiabá, 13 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: 1003891-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(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 pagar 

as custas finais conforme sentença e cálculos da contadoria, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá, 13 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: 1015168-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO PIRES 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))

 

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, 13 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: 1014180-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CUIABA SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELITA ALCANTARA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

OLINDINA GONCALVES DE ALCANTARA (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para pagar 

as custas finais conforme sentença e cálculos da contadoria, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá, 13 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: 1018587-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER RODRIGO DE JESUS (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))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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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, 13 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: 1019906-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN FELIPE SANTOS NAPOLITANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte RÉ, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 13 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: 1015191-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANY OLIVEIRA 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))

 

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, 13 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029939-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NB MAQUINAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GREJO OAB - SP52207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE SOUZA LIMA FROZZA (REQUERIDO)

 

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 depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 13 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: 1025161-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D.A TEIXEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GIMENEZ FILHO OAB - SP294365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V.G COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (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 a petição de ID. 16503356, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 13 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

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 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 13 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028782-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO CONSERVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PRADO OAB - SP313168 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI (REQUERIDO)

 

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 depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 13 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: 1000171-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE ROQUE SANTANA DE CAMPOS (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:

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 a complementação ao laudo pericial, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 13 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: 1002300-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OLIVIO DA CRUZ (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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre a complementação ao laudo pericial, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 13 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: 1003786-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES REDIVO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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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 complementar, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 13 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038372-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

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 o autor 

não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 últimos 

extratos de suas contas bancarias. De igual modo, intime-se a parte 

autora para que manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, o interesse na 

realização, ou não, de audiência de conciliação ou mediação prevista no 

artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob 

pena de indeferimento da inicial, no termos do art. 321, parágrafo único, do 

CPC. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038612-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO LOPES DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, informando o endereço eletrônico de ambas as partes ou 

informe a impossibilidade de informa-los, conforme estabelece o art. 319, 

II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se a parte autora 

para que manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, o interesse na 

realização, ou não, de audiência de conciliação ou mediação prevista no 

artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob 

pena de indeferimento da inicial, no termos do art. 321, parágrafo único, do 

CPC. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1038618-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA DE CAMARGO BORGES RIBEIRO OAB - GO53250 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. De início, apense o presente feito a Ação de Execução de 

número 1006961-04.2018.8.11.0041. Certifique-se a tempestividade da 

presente ação, após, venham os autos conclusos para análise do pedido 

de suspensão da ação acima citada, bem como do pedido de tutela de 

urgência. Cumpra-se. Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038891-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PAIVA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, o interesse na realização, ou não, de audiência de 

conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob pena de indeferimento da inicial, 

no termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. De igual modo, intime-se a 

parte autora para que informe nos autos se é o proprietário do imóvel ou 

se o alugou, juntando a documentação pertinente ao negócio, no mesmo 

prazo acima assinalado, sob pena de indeferimento o pedido de tutela de 

urgência. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039303-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039303-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANGELA GREYCE PIMENTA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Angela Greyce Pimenta ajuizou a 

presente Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência 

em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, ambos 

devidamente qualificados. A Requerente objetiva, em sede de tutela de 

urgência, seja a Requerida obrigada a custear e/ou autorizar a realização 

da cirurgia bariátrica, como prescrito pelo seu médico. A inicial veio 

acompanhada de documentos. O Juízo da 7ª Vara Cível se declarou 

suspeito (ID 16465689) e os autos me vieram conclusos. Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá 

ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito 

e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil, o qual transcrevo: 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 

assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: ‘’A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 
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1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). Da narrativa 

contida na inicial e sua emenda, bem como das provas carreadas aos 

autos, não verifico a caracterização dos requisitos supracitados. Como se 

evidencia do exposto na exordial, o prazo de carência para doença 

preexistentes encontra-se em vigor, de modo que para a sua 

descaracterização, se faz necessário a configuração de urgência ou 

emergência, mediante a declaração médica (art. 35-C, inciso II, da Lei n. 

9.656/98). Ora, a Requerente muito embora colacione ao feito a indicação 

médica do procedimento cirúrgico necessário (ID 16461420, 16461421, 

16461417 e 16461415), inexiste declaração médica demonstrando à 

suposta emergência ou urgência na realização do tratamento. Em que 

pese os documentos me fazer presumir a necessidade da realização do 

procedimento cirúrgico bariátrico, pois há menção de obesidade nos 

exames acostados nos Ids acima citados, frisa-se, não há indicação 

médica da emergência, o que não se fala no afastamento do prazo de 

carência previsto no Aditivo Contratual firmado entre as partes e contido 

em ID 16461395. Logo, os próprios documentos acostados pela 

Requerente evidenciam que a doença é preexistente, o que, por si só, 

contraria o que diz a autora. Assim, não resta em evidência a urgência do 

pedido, diante da inexistência de documento que indique o grave quadro 

de saúde da Requerente, de forma que, nesta fase de cognição sumária, 

a não concessão da tutela de urgência reivindicada é medida adequada ao 

caso presente. Neste mesmo sentido a Jurisprudência pátria tem 

entendido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de 

Fazer. Plano de Saúde. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de 

tutela para determinar à ré que autorize o custeio da cirurgia bariátrica na 

autora. Inconformismo da autora. Alegação de que a demora na realização 

da cirurgia coloca sua vida em risco. Descabimento. Caso em que a autora 

declarou no contrato existência de obesidade anterior à contratação. 

Contrato em plena vigência de doença pré-existente. Ausência de 

comprovação do risco de dano irreparável e dedifícil reparação. Recurso 

desprovido. (TJSP; AI 2248162-18.2017.8.26.0000; Ac. 11354166; São 

José do Rio Preto; Nona Câmara deDireito Privado; Rel. Des. José Aparício 

Coelho Prado Neto; Julg. 10/04/2018; DJESP 24/04/2018; Pág. 1764) 

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

morais e materiais. Plano de saúde. Cirurgia bariátrica. Doença 

pré-existente. Exigência de prazo de carência de 24 meses. Ausência de 

abusividade na cláusula. Situação de urgência e emergência não 

constatada. Licitude na negativa da operadora do plano. Sentença 

mantida. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 1587156-0; Londrina; Décima 

Câmara Cível; Relª Desª Ângela Khury Munhoz da Rocha; Julg. 11/05/2017; 

DJPR 26/06/2017; Pág. 318) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (PLANO DE 

SAÚDE). DECISÃO QUE DENEGOU TUTELA DE URGÊNCIA. 

INCONFORMISMO. Não acolhimento. Pretensão de imediata cobertura de 

cirurgia bariátrica. Em exame preambular, a solicitação médica 

apresentada pelo agravante não dá conta de que se trata de situação de 

urgência, nos termos do art. 35 - C, I, da Lei nº 9.656/98, para superar o 

prazo de carência previsto para doença pré-existente. Decisão 

confirmada. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2130846-81.2017.8.26.0000; 

Ac. 10821160; São Joaquim da Barra; Oitava Câmara de Direito Privado; 

Rel. Des. Grava Brazil; Julg. 25/09/2017; DJESP 28/09/2017; Pág. 2047) 

Ante o exposto, e por tudo que dos autos constam, ausentes os requisitos 

exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de 

urgência reivindicada. Defiro a assistência judiciária gratuita à requerente, 

conforme pleiteado, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 

373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, 

em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 20 de fevereiro 

de 2019, às 09:20 horas, a ser realizada na Sala 09 da Central de 

Conciliação. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032436-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. De início, recebo a emenda da inicial contida em ID 16065835, 

bem como seus documentos, por consequência, defiro o pedido de justiça 

gratuita em favor do Exequente, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Trata-se de execução de título extrajudicial, onde o credor 

postulou medida de penhora on line via Bacenjud junto as contas bancária 

da parte devedora, ora Executado, alegando perigo de risco de não 

receber o valor expresso na nota promissora, entendendo estar 

configurado o risco de frustrar a presente execução. O pedido, ao menos 

neste momento processual, não merece acolhimento em razão de sua 

desnecessidade, isso porque já existe a previsão do arresto executivo, 

conforme dispõe o artigo 829, caput e §1º c/c o artigo 830, caput, ambos 

do Código de Processo Civil, nos casos em que o Oficial de Justiça 

constatar o não pagamento da dívida dentro do prazo legal e também se 

não conseguir encontrar o devedor para citá-lo. Reproduzo o que diz os 

mencionados artigos do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 829. O 

executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, 

contado da citação. § 1o Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado. (...) Art. 830. Se o oficial 

de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução. Assim, se já existe determinação para a 

expedição de mandado executivo para citação, penhora dos bens e 

demais atos, em caso de não pagamento, os referidos bens indicados pela 

parte credora serão penhorados. Portanto, conclui-se que, antes da 

tentativa da citação, inviável a concessão do pedido postulado pela parte 

Exequente. Ainda se não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já 

exarou seu entendimento acerca da não sujeição do arresto no processo 

executivo antes da comprovação de empecilhos para a citação da parte 

devedora, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA 

AO ART 535 CPC. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. 

DIFICULDADE DE CITAÇÃO. ARRESTO. REQUISITOS. CABIMENTO. 1. A 

contradição que dá ensejo a embargos de declaração (CPC, art. 535, I)é a 

que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a 

contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o 

dispositivo não decorre logicamente da fundamentação. 2. O arresto 

previsto no art. 7º da LEF é medida executiva decorrente do recebimento 

da inicial, que, por força de lei, traz em si a ordem para (a) citação do 

executado, (b) penhora, no caso de não haver pagamento da dívida nem 

garantia da execução, e (c) arresto, se o executado não tiver domicílio ou 

dele se ocultar. Trata-se, portanto, de medida semelhante ao arresto 

previsto no art. 653 do CPC: ambos são providências cabíveis quando há 

empecilhos à normal e imediata citação do devedor e não se submetem 

aos requisitos formais e procedimentais da ação cautelar disciplinada nos 

arts. 813 a 821 do CPC. 3. Recurso especial provido. (REsp 690.618/RJ, 

Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

01/03/2005, DJ 14/03/2005, p. 235) (Destaquei). No mesmo sentido, já 

entendeu recentemente o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Agravo de 
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Instrumento número 1012646-52.2017.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro 

Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2018, 

Publicado no DJE 20/04/2018). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

penhora on line via Bacenjud formulado na exordial em sede de tutela de 

urgência. Por outro lado, cite-se a parte Executada para pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código de 

Processo Civil. Deverá constar no mandado a possibilidade da parte 

Executada opor Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de 

Processo Civil). Não se efetivando o pagamento dentro do prazo acima 

assinalado, determino o cumprimento do mandado de penhora de bens e 

avaliação, intimando-se na mesma oportunidade a parte Executada (art. 

829, §1º, do CPC). Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á 

arrestar tantos bens quanto se façam necessários para garantia da 

execução, nos termos do que estabelece o artigo 830 do Código de 

Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo Civil), sendo 

reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do artigo 827, §1º, 

do Código de Processo Civil. Determino que a secretaria deste Juízo 

expeça a competente certidão de existência da presente ação (artigo 828, 

caput, do Código de Processo Civil), após, intime-se a parte Exequente 

para que retire a mesma mediante certidão de entrega nos autos. Ressalto 

que a parte Exequente deverá informar a este Juízo a realização ou não 

das competentes averbações, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 

recebimento desta, nos termos do §1º, do artigo 828, do Código de 

Processo Civil. Por fim, com relação ao pedido de inclusão do Executado 

junto aos órgãos de inadimplência, postergo a sua análise para após a 

angularização processual, oportunizando a parte devedora prazo para o 

pagamento do débito ou exercer o seu direito ao contraditório com a 

interposição de Embargos à Execução ou outros medidas que entender 

cabível. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Intime-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032462-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA OAB - MT19289/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOTEMPER EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. De início, recebo a emenda da inicial contida em ID 16261113, 

bem como seus documentos, todavia, entendo que o pedido de concessão 

dos benefícios da gratuidade judicial não merece acolhimento. Acerca da 

assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil prevê em seu 

artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, 

possuem o direito no benefício, desde que haja insuficiência de recursos 

para pagamento das custas e despesas processuais. No caso em exame, 

a Requerente se qualifica como advogada e não trouxe nenhum 

documento com o condão de demonstrar sua impossibilidade de arcar com 

as custas processuais, se limitando a fazer o requerimento no âmbito das 

argumentações, de modo que não merece guarida o pleito. Aliás, a 

Requerente foi devidamente intimada para comprovar sua 

hipossuficiência, inclusive, este Juízo determinou a juntada da declaração 

de imposto de renda, holerite ou extratos bancários dos últimos meses (ID 

15722851), contudo, a determinação não foi atendida. Ressalto que a 

declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo 

o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando houver elementos em 

sentido contrário, como na hipótese. Nesse sentido: ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício. (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Por fim, consigno 

que os documentos e provas trazidas com a emenda da inicial não são 

suficientes para o deferimento do benefício almejado. Dessa forma, 

indefiro o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo. Intime a Requerente para comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021709-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLUMBIA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado está 

litigando em desfavor da parte Requerida, nos termos do artigo 145, III do 

CPC, declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções jurisdicionais 

neste presente feito. Encaminhem-se os autos ao substituto legal, com as 

devidas anotações no sistema. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017212-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA LARISSA GOMES FERREIRA (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

 

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 

15498869), mediante o decurso de prazo recursal da presente. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Intimem-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021319-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE MARIA ANHALT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRENE MIOTTO OAB - SC29947 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PINHO ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA. (REQUERIDO)

ANDRESSA PINHO MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Determino que a parte interessada comprove o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Comprovado o 

pagamento, cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à Comarca de 

origem. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação, 

com base na seção 7, art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, observadas as providências pertinentes. 

Sirva a presente decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1038288-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA BETTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDDER DA SILVA BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, conforme requerido na 

inicial, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 20 

de fevereiro de 2019, às 09:20 horas, a ser realizada na Sala 08 da 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). O Requerente será 

intimado na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As 

partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Quanto ao pedido de 

antecipação de tutela, postergo a sua apreciação, pois não vislumbro que, 

citado, o Requerido possa praticar ou deixar de praticar atos que 

inviabilizem o cumprimento futuro da medida, bem como, em homenagem à 

ampla defesa e ao estabelecimento do pleno contraditório. Ademais, 

colhe-se da Jurisprudência que “a antecipação da tutela sem audiência da 

parte contrária é providência excepcional, autorizada apenas quando a 

convocação do réu contribuir para a consumação do dano que se busca 

evitar” (RT 764/221). Em razão disso, após a realização da audiência 

conciliatória e o decurso de prazo para apresentação da contestação, 

venham os autos conclusos imediatamente. Intime-se. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão 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. De início, registro que, muito embora exista pedido de Tutela de 

Urgência na petição inicial, entendo que o mesmo não pode ser analisado 

sem a oitiva do Parquet, conforme estabelece o artigo 109, caput, da Lei 

6.015/1973 (também conhecida como Lei de Registros Públicos). Assim 

sendo e, considerando que não acarretará prejuízos a Requerente, 

remetam-se os presentes autos ao Ministério Público Estadual. Após, 

conclusos imediatamente. Por fim, recebo a emenda da inicial contida em ID 

16404579, bem como seus documentos. Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038523-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAIAGUAS HOTEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 20 de fevereiro de 2019, às 10:40 horas, a ser 

realizada na sala 09 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). Por fim, 

consigno que após a apresentação da contestação os autos deverão vir 

conclusos para análise do pedido de tutela, conforme postulado na 

exordial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033942-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI LACERDA DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033942-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GIOVANI LACERDA DE SA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO VISTOS, Considerando que atualmente a cônjuge 

deste Magistrado está litigando em desfavor da parte Requerida, nos 

termos do artigo 145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO para o exercício 

das funções jurisdicionais neste presente feito. Encaminhem-se os autos 

ao substituto legal, com as devidas anotações no sistema. Intimem-se. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1038709-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA COLMAN DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALEXANDRE MERCADO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, o interesse na realização, ou não, de audiência de 

conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob pena de indeferimento da inicial, 

no termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. De igual modo, intime-se a 

parte autora para que manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, informando 

o endereço eletrônico de ambas as partes ou justifique a impossibilidade 

de informá-los, conforme estabelece o art. 319, II, do CPC, sob pena de 

indeferimento da inicial. Por fim, intime-se a parte Autora para que informe 

nos autos se o pedido de tutela deverá seguir o rito da tutela de urgência 

comum (artigo 300 do Código de Processo Civil), se o rito da tutela 

antecipada requerida em caráter antecedente previsto no artigo (artigo 

303 do Código de Processo Civil) ou se o rito da tutela cautelar requerida 

em caráter antecedente (artigo 305 do Código de Processo Civil), no 

mesmo prazo assinalado acima. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001679-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVAL SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (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: 1001679-19.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISVAL SILVA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada, defiro a expedição de alvará judicial para 

liberação da importância depositada nos autos (id. 14759520), conforme 

pleiteado em id. 15193711, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028874-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR FREDERICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISE CRUZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

CRISTIANE CRUZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Cite-se a parte Executada para pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar no mandado a possibilidade da parte Executada opor 

Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de Processo Civil). Não 

se efetivando o pagamento, determino o cumprimento do mandado de 

penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma oportunidade a 

parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não sendo encontrada a parte 

Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se façam necessários 

para garantia da execução, nos termos do artigo 830 do Código de 

Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo Civil), sendo 

reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do artigo 827, §1º, 

do Código de Processo Civil. O exequente deverá comprovar o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intimem-se. Cumpram-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004237-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIO AUGUSTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

VALDENI PEREIRA LIMA SANTOS (AUTOR(A))

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MORAES (AUTOR(A))

JORGE MASSANOLI TOGUTI (AUTOR(A))

SHIZUKO TOGUTI (AUTOR(A))

MIGUEL DONIZETE TOMAZINI (AUTOR(A))

MARIA NEUSAMAR DE SOUZA GARCIA (AUTOR(A))

WALDEMAR SCHOENHERR (AUTOR(A))

FRANCISCA EMILIANO SCHOENHERR (AUTOR(A))

HIROMI OZEKI (AUTOR(A))

MARINALVA GOMES VIEIRA (AUTOR(A))

EVANIR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CARLOS MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

ANA NOCHI (AUTOR(A))

TEREZINHA DE JESUS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional, que 

o pedido inicial não atende os requisitos exigidos pelo artigo 319, VI do 

CPC, e precisa ser adequado. No caso, os requerentes formulam pedido 

de gratuidade da Justiça, alegando não terem condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais, deixando, contudo, de fazer nos 

autos da prova da alegada carência econômica. A jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado entende que, sem a comprovação nos autos 

do estado de penúria da parte requerente, o indeferimento do benefício 

deve ser imposto. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 99, 

§ 2º do CPC, intime-se os requerentes, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendarem o pedido inicial, trazendo para os 

autos o comprovante de renda (cópia da CTPS, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), de forma a demonstrar que fazem jus ao 

benefício requerido, ou ainda, para no mesmo prazo recolherem as custas 

processuais, para prosseguimento do feito. Consigne-se que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial, 

conforme dispõe o artigo 290, parágrafo único do CPC. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001412-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANQUESON JOSE MAGALHAES (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para impugnar a contestação ofertada no autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007116-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE NEIVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GARCIA PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011696-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (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 da parte autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024402-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUITA ANTONIA DA CRUZ CEZARI (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))

 

intimação da parte autora para promover o regular andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003714-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (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 da parte autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000393-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

 

Intimação da parte autora, para impugnar a contestação ofertada, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013174-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO MODESTO CAGNONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA GUIDES MACHADO OAB - MT20895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PJE n. 1013174-26.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, RECEBO A EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL de Id. 14744051. Todavia, verifico que 

as incongruências constantes na exordial e apontadas na decisão de Id. 

14306280, não foram devidamente sanadas pela parte Autora na emenda 

substitutiva. Pois bem. No tocante ao recolhimento das custas processuais 

pelo, tendo em vista a decisão de indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita (Id. 14306280), veio o Requerente, em sede de emenda a inicial 

acostada ao Id. 14744051, requerer o parcelamento das custas, 

fundamentado no artigo 98, § 6°, do CPC. O entendimento jurisprudencial 

dominante, tanto para concessão de gratuidade da Justiça, quanto para 

parcelamento das custas processuais, é que sem a comprovação eficaz 

nos autos, da falta de condições financeiras do Requerente, o 

indeferimento do benefício deve ser imposto. No caso, não ha 

demonstração de que o Requerente passa por dificuldade financeira ao 

ponto de não poder arcar com as despesas processuais, vez que o 

pedido formulado encontra-se desacompanhado de qualquer documento. 

Dessa forma, verificando que a incapacidade financeira não resta 

demonstrada nos autos, indefiro o pedido de parcelamento das custas 

formulado no Id 14744051. Desta feita, INTIME-SE a parte Requerente, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas processuais, observando as disposições do Provimento n. 

22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 

11.419/2006, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do artigo 290 do CPC. Na mesma oportunidade, deverá ainda a 

parte Autora para em igual prazo, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC, nos seguintes termos: 1) Adequar o valor da causa, 

uma vez que este deve corresponder ao benefício patrimonial pleiteado, 

tanto no que se refere ao pedido de indenização quanto ao pedido 

declaratório (artigo 292, V e VI do CPC); Decorrido o prazo supra, voltem 

os autos conclusos para minutar decisão com pedido de tutela de 

urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007938-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALECSANDRO DE OLIVEIRA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22996/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER APARECIDO BATISTA GONZAGA (RÉU)

 

PJe nº1007938-93.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, RECEBO as EMENDA DA 

INICIAL juntada no Id.13376700 para juntada de documentos a fim de 

amparar o pedido de gratuidade da justiça formulado na exordial. Pois bem. 

O artigo 98 e seguintes do CPC condiciona a prestação da assistência 

judiciária gratuita, mediante comprovação de insuficiência de recursos. 

Nesta linha, na hipótese de o Magistrado ser levando à dúvida quanto à 

condição financeira da parte, deve determinar que faça a prova constante 

do artigo 99, § 2º do CPC, que, a meu ver, sobre o assunto é exauriente. 

Logo, não prevalece a hermenêutica da Lei nº 1.060/50, no tocante a 

comprovação da condição de miserabilidade exigida para a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça. Daí por que incide, a meu ver, o 

regramento de que a parte precisa comprovar se o juiz assim o determina. 

Portanto, a mitigação a este direito pode ocorrer com a constatação de 

prova contrária à existência dos requisitos essenciais para a concessão 

do benefício, cabendo ao juiz analisar o caso em concreto. Neste sentido 

é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, engajado neste Estado 

e, consequentemente por este juízo: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE 

DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO 

MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à 

época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram 

presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência 

financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de 

gratuidade de justiça. 2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e 

não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão 

julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3. 

Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o 

atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as 

instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do 

requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção 

relativa da declaração de hipossuficiência" (AgInt no REsp 1.641.432/PR, 

Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04/04/2017). 

4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 

do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício 

porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do 

processo. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 793.487/PR, 

Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, 

DJe 04/10/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO 

- SITUAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A MISERABILIDADE – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo a prova 

inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações visto que os 

documentos apresentados não denotam a real impossibilidade financeira, 

ou que tal importará em comprometimento de certa maneira a 

impossibilitá-lo de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento, a 

fim de subsidiar a concessão da gratuidade da justiça, esta deve ser 

indeferida. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, 

destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos 

favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, motivo pelo 

qual somente pode ser deferida quando comprovada efetivamente a 

condição especial por que passa a parte, o que não se vislumbra no caso 

em apreço.“[...] 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris 

tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui 

condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu 

próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples 

requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja 

concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é 

relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de 

miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se 

encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente[...]”. 

(AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016). NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) Destarte, compete ao juízo a 

análise do caso concreto e o livre convencimento motivado que separe o 

jurisdicionado que é pobre na forma da lei, do jurisdicionado que alega 

estar pobre na forma da lei. O primeiro grupo (é hipossuficiente) composto 

por indivíduos sem renda ou com rendimento suficiente para suprir as 
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necessidades básicas de subsistência própria e de sua família, mas 

precisa da intervenção judiciária para defesa do seu direito, não tendo 

como dispor das despesas judiciárias de acesso a justiça; e o segundo 

grupo (alega ser hipossuficiente) composto por indivíduos que possui 

renda para suprir suas necessidades básicas de subsistência e 

despesas extraordinárias de cunho estritamente pessoal disponíveis, nas 

quais voluntariamente não estão incluídas as custas processuais de 

acesso a justiça, porém, igualmente ao primeiro grupo, precisam do 

provimento jurisdicional eficiente e satisfativo para defender seus direitos. 

Portanto, a presunção de hipossuficiência existente na legislação atual 

(artigo 98 e artigo 99, do CPC), assim como ocorria na Lei nº 1.060/50, é 

relativa, não constituindo empecilho à averiguação, por parte do 

Magistrado e frente a cada caso concreto, da efetiva impossibilidade do 

postulante de arcar com as custas do processo. Logo, filiado ao controle 

de jurisdição paritário, no caso dos autos, verifico que a declaração de 

imposto de renda anexada ao Id.13376833 não condiz com a 

hipossuficiência financeira exigida em lei, razão pela qual, considerando 

os fundamentos de análise do pedido de gratuidade da justiça, aliado às 

provas produzidas nos autos e a comprovada existência de bens 

incompatíveis com a condição de hipossuficiência exigida em lei, entendo 

inviável a concessão da gratuidade da justiça ao Requerente. Importa 

grafar que pedidos de gratuidade/exoneração parcial constituem 

proporção considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos que vem 

sendo distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério desse 

benefício, como exigência de uma justiça administrável, que possa se 

autossustentar materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a 

todos, indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não 

possam despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um 

processo com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento 

no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC INDEFIRO por ora o pedido de 

gratuidade formulado na inicial. Intime-se a parte Requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, de acordo com o que dispõe o art. 290 do CPC, 

observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a 

Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena 

cancelamento da distribuição do feito. Decorrido o prazo supra, voltem os 

autos conclusos para minutar decisão com pedido de tutela de urgência ou 

extinção. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028396-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GOMES DA SILVA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, A parte exequente vem requerer o levantamento do valor 

depositado pela parte executada nos autos, deixando de se pronunciar 

quanto ao pedido de extinção formulado nos autos. Assim, para fins de 

extinção do feito, postergo por ora a apreciação do pedido de 

levantamento formulado nos autos, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, manifestar-se quanto ao pedido de extinção do feito, 

sob pena de preclusão e concordância tácita. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos para apreciação do pedido formulado no Id 

15735921. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015539-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIADNE SELLA SIMOES OAB - MT0020639A (ADVOGADO(A))

THAÍS REGINA RETORE OAB - MT0012689A-B (ADVOGADO(A))

 

PJE nº 1015539-24.2016.811.0041(p) VISTOS, Intimem-se as partes para 

no prazo de 05 (cinco) dias juntar aos autos o termo de acordo 

(id.13228011) devidamente assinado, sob pena de não homologação. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023500-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA ALVES SOARES (AUTOR(A))

J. S. A. S. G. (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)

 

Vistos, A parte requerente compelida a emendar a inicial, vem aos autos 

requerer suspensão do processo. Não estando a inicial recebida, Defiro o 

pedido formulado pelo requerente no Id 14860430, concedo a parte 

requerente o prazo de 30 (trinta) dias, para a emenda do pedido inicial. 

Decorrido o prazo não havendo nos autos manifestação, intime-se do 

requerente para no prazo de cinco dias, suprir a falha existente nos 

autos, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC. A seguir, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002019-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SARA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR OAB - MG0136087A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. C. D. S. C. (REPRESENTADO)

 

Intimação da parte autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027794-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA OAB - MT3686/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS OMNI SERVICOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para manifestar da correspondência devolvida, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016481-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY TEREZINHA FERREIRA OAB - MT7985 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

Intimação da parte autora para impugnar a contestação ofertada nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013875-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)
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DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestar quanto a proposta dos 

honorários periciais id 15989032

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012218-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MACHADO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERCEIROS POSSUIDORES (REQUERIDO)

 

PJe nº.1012218-10.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, DEFIRO o 

substabelecimento pleiteado no Id.13537719 e advirto que, o procedimento 

virtual para alterar a representação postulatória da parte no sistema do 

PJe-MT, é exclusivo do “perfil do Advogado”, incumbindo somente ao 

profissional postulante nos autos a habilitação profissional dos advogados 

atuantes no processo, confira o artigo 21 da Resolução nº 03/2018-TP 

(que trata do Processo Judicial Eletrônico – PJe neste Estado): 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”. § 1º Em caso de descumprimento 

da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o 

advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, 

no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos 

praticados pelo advogado. § 2º O peticionamento avulso será utilizado 

apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos 

cuja parte representada já possua advogado habilitado neste caso, a 

alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo. 

Portanto, após a análise do juiz e deferimento da habilitação postulatória, 

compete ao profissional atuante nos autos, realizar o procedimento de 

cadastramento processual do novo advogado, bem como a desvinculação 

de eventual profissional no curso da ação, podendo ser encontrado no 

endereço eletrônico http://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/ o tutorial autodidático 

que auxilia com o “passo a passo” do procedimento. RECEBO a EMENDA A 

INICIAL do Id.13640473 ao Id.13640995, em que, instado a comprovar a 

alegada condição de hipossuficiência (Id.13515182), o Autor optou por 

reduzir o valor da causa e recolher as custas de distribuição nos termos 

ali declinados. Todavia, importa grafar que, a valoração da causa não 

segue a livre deliberação da parte, ou ao enquadramento dos valores das 

custas ao orçamento particular do Autor, conforme justifica na petição do 

Id.13640473. Esclareço que, o valor da causa, além de compor o rol de 

requisitos de admissibilidade da petição inicial elencado no artigo 319 do 

CPC (inciso V), ainda dispõe de critérios intransponíveis dispostos no 

artigo 292 do mesmo Diploma Legal, de modo a impossibilitar que a parte 

eleja como parâmetro de valoração da causa, seu orçamento pessoal ou 

outro indicativo particular que viole as regras legais que tratam do tema. 

Não obstante a isso, embora o juízo de admissibilidade da petição inicial 

deva ocorrer após a comprovação íntegra do preenchimento dos 

pressupostos processuais, dos quais se encontram o recolhimento das 

custas de distribuição da ação ou a impossibilidade de o fazê-lo, em 

respeito aos princípios da economia processual e celeridade na prestação 

jurisdicional, reputo plausível ponderar as irregularidades insanáveis que 

inviabilizam o recebimento da presente ação. Inicialmente, observo que o 

Requerente, além de violar o inciso V do artigo 319 do CPC, deixou de 

observar os demais incisos do dispositivo quando de maneira genérica 

não qualificou corretamente às partes, nem a si próprio, formulou pleito de 

urgência impossível de ser cumprido, misturou a extinta ação cautelar de 

busca e apreensão com obrigação de fazer e indenização moral, sem 

sequer individualizar os destinatários do provimento jurisdicional pleiteado. 

Esclareço que, a sentença proferida no juizado especial (Id.13074709), 

por si só, não investe o Autor do direito de transferir aleatoriamente ao 

Poder Judiciário, incumbência a ele imposta, ou às autoridades policiais na 

apuração do suposto crime de estelionato sofrido. Em outras palavras, 

ainda que o Requerente possa ter sido vítima de um crime, e em 

decorrência disso esteja sofrendo com atos da Administração Publica que 

restrinjam seus direitos, deve diligenciar pela via adequada para resolver 

corretamente o efeitos desses fatos, responsabilizando corretamente a 

quem deva recair a obrigação vindicada em juízo. Portanto, é inadmissível 

que o Autor compareça em juízo postulando desordenadamente por 

provimentos jurisdicionais que, dependam do próprio Poder Judiciário 

diligenciar para dar efetividade aos atos praticados no processo, 

principalmente quando, além de possuir capacidade material ao seu 

alcance, pode se valor de meios de produção de prova e de preparação 

de ações judiciais disponível aos jurisdicionados que precisam subsidiar o 

direito vindicado na ação judicial. Além disso, no âmbito investigativo e 

administrativo, também existem medidas praticáveis pela própria parte 

interessada, que subsidiam os pedidos de cessação de atos lesivos, 

indevidamente praticados sob seus dados, as quais não se reservam ao 

registro do boletim de ocorrência. Desta feita, em homenagem aos 

princípios da cooperação, sobretudo à garantia do devido processo legal, 

entendo plausível oportunizar à parte Autora, a adequação da exordial à 

pretensão perseguida, compondo o polo passivo com os indivíduos civis e 

públicos determinado, destinatários da ordem jurisdicional pleiteada; definir 

a causa de pedir com a definição real do seu intento (busca e apreensão 

com especificação clara do endereço que se encontra a coisa; obrigação 

de fazer e pleito indenizatório com individualização pessoal a quem recai a 

ordem, devendo ser oportunizado o regular exercício do direito de 

defesa), ou propor a medida judicial preparatória que possibilite 

formulação legal da ação a ser proposta, sem transferir ao Poder 

Judiciário ônus que lhe incumbe, atribuindo à causa o valor correto na 

forma determinada em lei. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 321 

do CPC, e CONCEDO à parte Autora o prazo de 15 (quinze) dias para, 

querendo: 1) ATRIBUIR corretamente o valor da causa (artigo 292 do 

CPC), complementando as custas recolhidas no Id.13640473 ao 

Id.13460996, se for o caso, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

2) ADITAR A PETIÇÃO INICIAL, instruindo a peça com todas as provas 

com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, 

preenchendo com extremo rigor os requisitos do artigo 319 do CPC, 

qualificando corretamente as partes incluindo o endereço eletrônico, 

determinando a causa de pedir e os pedidos, com a composição do polo 

passivo com os destinatários dos provimentos jurisdicionais perseguidos, 

viabilizando o devido processo legal com a garantia do exercício do direito 

de defesa, observando integralmente as ponderações declinadas acima, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Considerando ainda que, a 

atual sistemática concebida no PJE reforça a necessidade de atuação 

conjunta dos usuários internos (juízes e servidores) e externos (partes, 

advogados, etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços enfrentados 

na análise dos autos eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a 

fim de evitar trabalho desnecessário para todos os usuários (analisar as 

duas petições - a inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do 

processo, DETERMINO à parte Autora que apresente NOVA PETIÇÃO 

inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO 

INICIAL”. Reitero que com a apresentação da NOVA petição inicial, o ID 

correspondente a juntada da peça a ser substituída deverá ser riscado e 

seu conteúdo não estará mais disponível para visualização/consulta. Nos 

termos da Resolução TJ-MT/TP Nº 03/2018, que dispõe sobre a 

implantação e a Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – PJE no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, de acordo com a Resolução 

nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, determinando especialmente 

que: 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. 

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para análise 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038956-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACY CARLOS SANTANA DE JESUS (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório 

DPVAT, que o pedido vem instruído com os documentos necessários 

incluindo a cópia do recibo da indenização que foi pago pela requerida 

administrativamente. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento 

ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que agende 

eletrônicamentente no Sitio - 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038972-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON LUIZ ALVES DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039274-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039298-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE DANTAS DE SOUZA (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 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038998-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES JUNIOR SILVA (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença da Indenização do 

Seguro Obrigatório-DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos nos artigos 319 do CPC, visto não ter feito prova nos autos do 

valor da indenização já recebida administrativamente, e precisa ser 

adequada. Dessa forma, intime-se a parte requerente para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia do 

recibo da indenização que lhe foi paga administrativamente pela parte 

requerida, para posterior prosseguimento do feito, sob pena de 

indeferimento da inicial. Consigne-se que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Presumindo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

alegada pelo requerente, nos termos do que dispõe o artigo 99, § 2º do 

NCPC, concedo-lhe os benefícios da Gratuidade da Justiça, até que se 

prove o contrário das informações nos autos consignadas. Decorrido o 

prazo, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039325-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MENDONCA ESTADULHO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERREIRA LEMOS DOS SANTOS OAB - MT0019178A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO OAB - MT0015456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1039325-29.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC, nos seguintes termos: 1) JUNTAR aos autos 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita 

(declaração de imposto de renda, holerite, extrato bancário, etc...), sob 

pena de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 99, § 2º do 

CPC; 2) Adequar a sua qualificação pessoal acrescentando sua 

profissão. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

minutar decisão com pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038721-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DA SILVA OAB - 017.111.341-12 (REPRESENTANTE)

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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°.1038721-05.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, No caso em tela 

verifico que o laudo pericial juntado pela Central de Conciliação (id. 

12925373) está em nome de pessoa diversa, o que impossibilita a 

prolação da sentença. Desta feita, devolvo os autos à Central de 

conciliação para sanar a irregularidade apontada. Decorrido o prazo acima 

assinalado, voltem os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1033508-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CESAR DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

RONALDO FONTES RODRIGUES (EMBARGANTE)

OMEGA-EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EMBARGADO)

 

Vistos, Trata-se de Ação de Embargos a Execução interposto por pessoa 

jurídica, com pedido de gratuidade da Justiça, alegando falta de recursos 

para arcar com as despesas processuais. Tratando-se de pessoa jurídica 

que não tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, cabe a esta, 

demonstrar por documento hábil sua incapacidade financeira, o que não 

ocorreu neste caso. Cabível o deferimento do benefício da assistência 

judiciária à pessoa jurídica, todavia, necessário à comprovação da 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da 

Súmula nº 481 do STJ, que assim, dispõe: Súmula nº 481 do STJ “Faz jus 

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

lucrativos que demonstra sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais”. Dessa forma, intime-se a parte exequente, por seu 

procurador, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, anexando nos autos documento hábil de comprovação de sua 

hipossuficiência, planilha contábil dos últimos 03 (três) meses e a 

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 o artigo 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021816-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE VIRGINIO DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

marcos davi andrade OAB - MT11656/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

 

Processo nº. 1021816-85.2018.8.11.0041 (B) VISTOS, PROCESSO 

CONCLUSO INDEVIDAMENTE. Cumpra-se a decisão conforme ID. 

15965287. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1039380-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVEIRA SAMANIEGO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT0006743A (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS BRITO REBELLO OAB - AC1979 (ADVOGADO(A))

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI LUIS RECH (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE ALVES PACHECO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 19/02/2019, 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039373-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONES GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial, distribuída sem o 

recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade, 

intime-se a parte exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o 

pedido inicial, anexando nos autos a Guia de recolhimento das custas 

processuais e o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). 

Consigne-se que as custas dos feitos que tramitam no PJE, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia 

eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039477-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GSE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE PAIVA PINTO OAB - MT6220/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA CARDOZO MENDONCA CURVO (EXECUTADO)

MC MENDONCA MEDICINA E CIRURGIA ESTETICA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, que o pedido inicial 

encontra-se instruído com os documentos necessários, incluindo o Título 

Executivo (Cheque), e o comprovante de recolhimento das custas 

processuais. Dessa forma, cite-se o(s) executado(s) para, no prazo de 

03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, 

artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os 

honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução. Expeça-se mandado de 

citação, penhora e avaliação de bens, constando expressamente do 

mandado que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a 

verba honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por 

cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). Conste, também, que o 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Do mandado também deverá constar que se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, 

artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 

830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o 

senhor oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 

841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039469-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DE GOIS & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória interposta por pessoa jurídica, onde 

esta requer a gratuidade da justiça, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com o ônus processual. É pacifico o entendimento 

jurisprudencial que o pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, 

deve ser deferido apenas em nos casos que existam nos autos, provas 

inequívocas suficientes sobre a dificuldade financeira enfrentada pela 

empresa requerente. No caso, em que pesem os argumentos 

apresentados pela parte requerente, não vislumbro nos autos 

demonstração convincente de que o recolhimento das custas prejudicará 

a manutenção das atividades da requerente, razão pela qual, indefiro o 

pedido de gratuidade. Intime-se a parte requerente por seu patrono, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais, 

sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito com base no que 

dispõe o artigo 290 do CPC/2015. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039396-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OPTOTAL HOYA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SCALFONE NETO OAB - RJ73153 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEAL TORRES & HOTTA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória, distribuída sem o recolhimento das 

custas processuais. Não havendo nos autos pedido de gratuidade para 

ser analisado, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento 

das custas processuais com o respectivo comprovante de pagamento, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 

290 do CPC). Consigne-se que as custas dos feitos que tramitam no PJE, 

encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 

2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de 

guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039458-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039533-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREOMAR SOARES 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos no artigo 320 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a 

Procuração outorgada pelo Requerente encontra-se com a data 

incompleta constando apenas o ano de expedição, e precisa ser 

adequada. Ante ao exposto, fundamentado no que dispõe o artigo 321 do 

CPC, intime-se a requerente para no prazo de 15 dias, emendar o pedido 

regularizando nos autos sua representação processual, conforme 

estabelece os artigos. 105, § 3º, e 287 do CPC/2015, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito conforme dispõe o artigo 330 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039593-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GUIMARAES PAES 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)

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039038-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DANIEL DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT0018107A 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870/O-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1039038-66.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC, para: 1) Juntar aos autos elementos que comprovem 

que a parte Autora não possui condições financeiras de suportar o 

recolhimento das custas processuais de distribuição da ação e despesas 

judiciarias, sem prejuízo de seu sustento (última Declaração do Imposto de 

Renda, holerite, CTPS, extrato previdenciário, etc.), haja vista que a 

carteira de “pescador” profissional está vencida desde o ano de 2009, 

sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, 

do CPC. 2) Juntar elementos de prova (fotos do imóvel, equipamentos 

hidráulicos, número de caixa d´agua, etc...), a fim de conferir 

verossimilhança fática ao deduzido na inicial, posto que inúmeros fatores 

podem contribuir para que em determinado período ocorra oscilação no 

consumo ou até mesmo o registro exacerbado em caso de existência de 

vazamento, desperdício, etc...sob pena de indeferimento da medida 

vindicada. 3) Juntar as Faturas com detalhamento das cobranças dos 

meses inadimplidos (07/2017 a 09/2018); 4) Esclarecer/comprovar o 

pagamento das faturas 01/2018 a 07/2018, haja vista a alegação na 

petição inicial de que “(...) a Autora comprova nos autos o pagamento de 

todas as faturas anteriores e posteriores a esse faturamento excessivo, 

demonstrando que a cobrança realizada pela ré é totalmente abusiva” 

(sic.pag.3); Decorrido o prazo, voltem conclusos para minutar decisão de 

tutela de urgência; Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038549-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RONALDO OLIVEIRA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1038549-29.2018.8.11.0041 (P) VISTOS, Diante da insuficiência 

documental para a análise do pedido de tutela de urgência, INTIME-SE a 

parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do 

CPC, EMENDAR A INICIAL, a fim de: a) Juntar elementos de prova 

demonstrando estar adimplente com os pagamentos das mensalidades 

relativa ao contrato do plano de saúde e a existência de cobertura para o 

procedimento requestado (home care) de modo a assegurar-lhe a 

continuidade na prestação dos serviços; b) Juntar aos autos o cartão 

atualizado do plano de saúde ou elemento de prova que possibilite a 

apuração da vigência/carência do contrato; c) Juntar aos autos 

documentos que comprovem a NEGATIVA da Requerida em autorizar o 

procedimento vindicado, haja vista que a Guia de solicitação (id.16334100) 

foi emitida em 10/05/2017 e não há qualquer informação sobre a recusa; 

Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos 

para minutar decisão com pedido com urgência. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039104-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº1039104-46.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC: 1) Juntar documentos que demonstrem não possuir 

renda suficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento (por ex. declaração imposto renda, holerite, etc...), sob pena 

de indeferimento do benefício. 2) Esclarecer o procedimento escolhido 

para postulação da TUTELA PROVISÓRIA, pois a tutela requerida em 

caráter antecedente mencionada na exordial possui procedimento próprio 

regulado no artigo 305 do CPC, estando o pedido fundamentado na 

legislação processual “genérica” (art.297 CPC). Decorrido o prazo supra, 

voltem os autos conclusos para minutar decisão com pedido de urgência. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035394-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1035394-18.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, RECEBO A EMENDA A 

INICIAL do Id. nº 16053460, para adequação do valor da causa. Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, proposta por RAFAEL BARROS, em desfavor de LOJAS 

RENNER S/A, alegando em síntese que foi surpreendido pela negativação 

de seus dados pela Requerida, no valor de R$ 228,49 (duzentos e vinte e 

oito reais e quarenta e nove centavos), todavia, jamais possuiu qualquer 

relação jurídica com a parte Requerida que pudesse dar ensejo à referida 

cobrança. Relata o Requerente que ao tentar adquirir uma motocicleta 

junto a empresa Honda Canopus foi lhe negado a concessão de crédito 

para financiamento, tendo em vista que seu nome constava no cadastro 

de inadimplentes, circunstância que lhe causou inúmeros transtornos e 

aborrecimentos, além disso, ao tentar resolver a situação de forma 

administrativa, não obteve êxito. Ao final, requer a concessão de tutela de 

urgência para compelir a parte Requerida excluir seus dados dos órgãos 

de proteção ao crédito no que tange ao débito ora discutido nesta ação. É 

O NECESSÁRIO. DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória de 

urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve 

ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de 

Processo Civil. In casu, tratando-se de lide que tem por base a NEGATIVA 

DE RELAÇÃO CONTRATUAL entre as partes, se mostra descabido exigir 

que a parte Autora produza prova negativa de seu direito, de modo que a 

incumbência de comprovar a origem do débito e consequentemente seu 

inadimplemento, nestes casos, deve ser imputada à parte Requerida, 

ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito. Quanto ao perigo 

de dano, não se pode olvidar que em casos desse jaez, a inclusão do 

nome nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo ao crédito, 

exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparável ou de difícil 

reparação, além dos reflexos negativos que poderá causar na honra da 

pessoa. Por fim, inexiste no caso em apreço o perigo da irreversibilidade, 

previsto no artigo 300, §3º do CPC, uma vez que a presente medida é 

revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o 

desaparecimento da sua causa ensejadora. ANTE O EXPOSTO, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do 

CPC, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Requerente, 

para DETERMINAR que a Requerida LOJAS RENNER S/A no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas) EXCLUA os dados do Autor RAFAEL BARROS dos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e 

CONGÊNERES), no que concerne ao débito ora discutido nesta ação, sob 

pena de MULTA DIÁRIA que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

em caso de descumprimento desta decisão. CONCEDO a inversão do ônus 

da prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação bem 

como para comparecer a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 

334 do CPC, a ser designada pela Secretaria Judicial, por meio do acesso 

virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência, que se realizará no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. A parte Requerente deverá ser intimada na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no artigo 98 do CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência do Requerente, 

e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da justiça gratuita, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039350-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE FLORES PADILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1039350-42.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC: 1) Juntar elementos que comprovem que a parte Autora 

não possui condições financeiras de suportar o recolhimento das custas 

processuais de distribuição da ação, sem prejuízo de seu sustento (última 

Declaração do Imposto de Renda, holerite, CTPS, extrato previdenciário, 

etc...). 2) Juntar elementos de prova (fotos do imóvel, foto do hidrômetro, 

instalações/dispositivos hidráulicos e sanitárias da unidade consumidora, 

número de caixa d´agua, etc...), a fim de conferir verossimilhança fática 

ao deduzido na inicial, posto que inúmeros fatores podem contribuir para 

que em determinado período ocorra oscilação no consumo ou até mesmo o 
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registro exacerbado em caso de existência de vazamento, desperdício, 

etc...sob pena de indeferimento da medida vindicada. Decorrido o prazo, 

voltem conclusos para minutar decisão de tutela de urgência; Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038791-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTITEC ELEVADORES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1038791-85.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, RECEBO A EMENDA DA 

INICIAL id.16450349 para juntada dos comprovantes de recolhimentos das 

custas e despesas processuais. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS e MORAIS, aventada por MULTITEC 

ELEVADORES LTDA - EPP em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, 

relatando em síntese que a parte Requerida sem qualquer notificação 

prévia suspendeu a prestação dos serviços do plano de saúde, mesmo 

após a regularização dos pagamentos dos débitos de competência dos 

meses 02/2018 e 06/2018, mediante acordo firmado em 27/07/2018. 

Obtempera ainda que a parte Requerida teria emitido o boleto em 

duplicidade com relação a fatura do mês 06/2018, induzindo o pagamento 

equivocadamente, pois acreditava estar liquidando o mês 07/2018, já que 

a fatura anterior teria sido objeto de acordo extrajudicial. Discorre ter 

buscado resolver a questão administrativamente, contudo, a Requerida ao 

responder o e-mail solicitou que aguardasse o repasse dos valores, sem 

garantir qualquer possibilidade de desbloqueio do plano de saúde. A par 

disso, requer a concessão de tutela de urgência, para compelir a parte 

Requerida efetuar o desbloqueio do plano de saúde e se abster de efetuar 

novas suspensões sem prévia notificação; DECIDO. Para o deferimento da 

tutela provisória de urgência exige-se a presença dos requisitos 

enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a 

probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza 

antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, 

§3º, do referido códex. A Lei dos Planos de Saúde, nº. 9.656/98, em seu 

artigo 13, inciso II, apenas autoriza a suspensão ou a rescisão unilateral 

do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por 

período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze 

meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja 

comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. No 

caso dos autos, tenho os documentos encartados na exordial demonstram 

nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, especialmente 

pelo teor dos e-mails trocados entre as partes onde a Requerida 

reconhece expressamente o pagamento das mensalidades efetuados pela 

parte Autora, estando, portanto, em dias com suas obrigações 

contratuais. Ademais, a suspensão unilateral do plano de saúde sem a 

devida notificação prévia atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, na 

medida em que contraria o fim primordial do contrato, que é a proteção da 

saúde dos segurados, frustrando a confiança e a legítima expectativa 

depositada pelos mesmos ao longo de vários anos de vigência do 

contrato. A par disso, o perigo do dano perfaz evidenciado, devendo ser 

priorizado o direito à saúde dos beneficiários do contrato em prol do 

formalismo trazido pela parte Requerida, os quais não podem ter a vida e a 

integridade colocadas em risco diante da dúvida quanto à eventual 

inadimplência, mormente quando consta dos autos comprovante de 

pagamento. Mormente, vale consignar quanto à ausência de 

irreversibilidade da medida, pois não se operará prejuízo patrimonial ao 

plano de saúde Requerido já que o Autor continua efetuando os 

pagamentos regularmente das mensalidades, e caso o pleito autoral seja 

julgado improcedente ao final esta responderá pelos prejuízos que a 

efetivação da tutela de urgência venha causar à Requerida, na forma 

prescrita no art. 302, inciso I, do CPC. ANTE O EXPOSTO, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do 

CPC, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA perquirida pela parte Requerente 

MULTITEC ELEVADORES LTDA, para DETERMINAR que a parte Requerida 

BRADESCO SAÚDE S/A, RESTABELEÇA a prestação dos serviços do 

contrato do plano de saúde e se abstenha de efetuar novas suspensões 

sem a devida notificação da parte Autora, até ulterior deliberação judicial, 

no PRAZO DE 48H (quarenta e oito horas), sob pena de responsabilidade 

civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa diária que fixo no 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento. CITE-SE 

e INTIME-SE a parte Requerida para os termos da ação e para comparecer 

à audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a ser designada 

pela Secretaria Judicial e 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, consignando no mandado as advertências 

legais. Fica a parte Requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 

3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028645-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAMOS DA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1028645-19.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 16357171 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 16159114/16159138 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 16159138 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 16357171. 

Custas remanescentes conforme estabelecido na sentença. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004875-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA APARECIDA DA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1004875-60.2018.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 16312310 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 16124371/16124381 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 16124379 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 16312310. 

Custas remanescentes conforme estabelecido na sentença. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019212-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON LUIZ SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1019212-88.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 16244287 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 16147389/16147694 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 16147694 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 16244287. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029629-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEYREK MARQUES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1029629-03.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Exequente 

ID. 16238622 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada ID. 16181499/16181504 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 16181504 em favor da 

parte Exequente, a ser creditado na conta indicada no ID. 16238622. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010985-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DAVILA DA SILVA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1010985-12.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Exequente 

ID. 16142642 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada ID. 16116424/16116425 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 16116425 em favor da 

parte Exequente, a ser creditado na conta indicada no ID. 16142642. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029024-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SANTOS SILVESTRE OAB - ES11810 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY JOSE FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° - 1029024-23.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Autora 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no Cartório 

Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029131-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FRANCISCA DE SOUZA (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

 

PJE N°- 1029131-67.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

15328313, propugnou pela extinção do presente feito por desistência da 

ação, por litispendência ao processo n°1028870-05.2018.8.11.0041, no 

que se refere ao mesmo acidente e a mesma causa de pedir. Analisando 

as peças de ambos os processos, verifico tratar-se, de fato, de ações 

idênticas, o mesmo objeto e mesma causa de pedir, enquadrando-se 

destarte na tríplice identidade caracterizadora da litispendência, segundo 

previsão contida no § 3º do Art. 337 do CPC. Ante o exposto, nos termos 

dos artigos 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que 

produza os jurídicos e legais efeitos à desistência por litispendência 

manifestada pela parte Autora (id. 15328313) e DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Custas e honorários 

advocatícios, pela parte REQUERENTE que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, 

todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça 

gratuita - (artigo 98 e seguintes do CPC). Preclusa a via recursal, 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015683-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE MOREIRA 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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015683-27.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, JOÃO JOSE MOREIRA DOS 

SANTOS, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 22/03/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “membro superior 

esquerdo”. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de 

ocorrência corroborado no id. 13536631. A Requerida apresentou 

contestação id. 15326743, arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda; a extinção ou suspensão do processo, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 49 de 300



Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 

15622146. A parte Requerida (id. 16176599), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (25%, 25% e 75%)e o percentual 

estipulado na tabela da Lei (100%, 100% e 25%) Impugnação à 

contestação corroborada id. 16225424. A parte Requerente por sua vez, 

apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 16225914) tecendo acerca 

do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Os autos 

vieram conclusos para sentença É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência (id. 13536631), Relatório Médico (id. 

13536640/13536666), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial 

Judicial id. 15622146, concluindo de maneira inequívoca pela existência do 

nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente 

que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda de órgãos e estruturas crânio facial, estrutura torácicas 

e perda completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento), 100% (cem 

por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 15622146), dá conta de que 

a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

como de repercussão leve, da estrutura crânio facial com perda de 25% 

(vinte e cinco por cento), repercussão leve, da estrutura toracica com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento) e de repercussão intensa, do 

ombro esquerdo com perda de 75% (setenta e cinco por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 9.281,25 (nove mil, duzentos e 

oitenta e um reais e vinte e cinco centavos ), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público Com 

relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em 

parcela ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor 

indenizável proporcional à lesão permanente resultante ao autor, a 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir da data do 

protocolo do requerimento administrativo e correção monetária com índice 

INPC a partir da entrada em vigor da medida provisória n.340 (29/12/2006), 

enquanto a condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao 

grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção 

monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e 

os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 
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comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente JOÃO JOSE MOREIRA DOS 

SANTOS, a quantia de R$ 9.281,25 (nove mil, duzentos e oitenta e um 

reais e vinte e cinco centavos), referente à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 22/03/2018 

(Súmula 580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e 

duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte 

Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), 

e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014549-62.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, JOSIMAR HENRIQUE DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 07/04/2018, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“membro superior esquerdo”. Por tais motivos requer a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Boletim de ocorrência corroborado no id. 13412564. Laudo pericial judicial 

no id. 15621109. A Requerida apresentou contestação id. 15673949, 

arguindo em preliminar inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, a falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. A parte 

Requerida (id. 16176639), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve 

ser levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia 

médica (50%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (25%) 

Impugnação à contestação corroborada id.16214478. A parte Requerente 
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por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 16214604) 

tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 

Os autos vieram conclusos para sentença É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência e Relatório Médico (id. 13412564), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15621109, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 15621109), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos ), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento do valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante ao autor, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) a 

partir da data do protocolo do requerimento administrativo e correção 

monetária com índice INPC a partir da entrada em vigor da medida 

provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a condenação determinou o 

pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a 

aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 

sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 

despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 
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APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente JOSIMAR HENRIQUE DE 

OLIVEIRA, a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais 

e cincquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 07/04/2018 

(Súmula 580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e 

duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte 

Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), 

e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1016080-86.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, LEONARDO DA SILVA 

FERREIRA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 29/04/2018, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“membro inferior direito”. Por tais motivos requer a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Certidão de ocorrência corroborado no id. 13587289. A Requerida 

apresentou contestação id. 15286085, arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda; a ausência de documento 

imprescindível para a demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse 

de agir, por entender necessária a realização de pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação e a ausência do comprovante de 

residência em nome de terceiro requisito para fixação do foro. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a diferença da 

assinatura entre a documentação e a procuração juntada nos autos, o 

boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não 

apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de 

prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente.. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da 

Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 15621835. A parte Requerida (id. 16079963), 

manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em 

consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (50%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (70%) Impugnação à contestação 

corroborada id.16215404. A parte Requerente por sua vez, apresentou 

manifestação ao laudo pericial (id. 16216866) tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Os autos vieram 

conclusos para sentença É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO 

INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO No tocante a aventada 
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obrigatoriedade na apresentação de RG (registro geral), e CPF (cadastro 

de pessoa física), para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, 

não há se falar em tal exigência porquanto não constam no rol previsto no 

artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. 

Desta feita, não há razão para o acolhimento da preliminar 

supramencionada. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE 

DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio 

requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão 

foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Afasto a 

preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte Autora, não é considerado indispensável para propositura da 

ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente a existência de 

lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não é necessário o 

comprovante de residência para se auferir a competência do juízo, pois as 

ações de indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser 

ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme 

determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do 

mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte Autora. Portanto, rejeito 

a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. 

Quanto a impugnação das assinaturas apostas nos documentos da parte 

Autora, não vislumbro razões para exigir a juntada de outro documento 

com firma reconhecida ou autenticada em cartório, pois tal circunstância 

isoladamente em nada influencia a análise do mérito, sobretudo 

considerando que houve comparecimento pessoal da parte por ocasião da 

audiência de conciliação. Portanto, rejeito esta preliminar. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Certidão 

de Ocorrência (id. 13587298) Relatório Médico (id. 13587289), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15621835, concluindo 

de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre 

acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 15621835), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público Com relação ao ônus da sucumbência, a 

parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: 

postulou o recebimento do valor indenizável proporcional à lesão 

permanente resultante ao autor, a incidência de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da data do protocolo do requerimento administrativo e 

correção monetária com índice INPC a partir da entrada em vigor da medida 

provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a condenação determinou o 

pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a 

aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 

sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 

despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 
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Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente LEONARDO DA SILVA 

FERREIRA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 29/04/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007540-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA CORREA AMARO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1007540-49.2018.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

16457422/16457423, 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. 

Oficie-se à Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso – 

SAD/MT, para que desconte o valor correspondente a R$ 517,00 

(quinhentos e dezessete reais) em 18 (dezoito) parcelas da folha de 

pagamento da servidora para a conta, conforme entabulado na 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. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008337-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA CRISTINA DE ANASTACIO E BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL Processo n.º 

1008337-25.2018.8.11.0041(LP) VISTOS IZADORA CRISTINA DE 

ANASTACIO E BARROS, já qualificada nos autos, ingressou com a 

presente Ação de Retificação de Registro Civil, com fundamento no art. 

109 da Lei 6.015/73, buscando em síntese a retificação de sua CERTIDÃO 

DE NASCIMENTO a fim de constar o patronímico de sua genitora, a qual 

passará a chamar-se IZADORA CRISTINA DE ANASTACIO TAQUES 

BARROS. Ampara o pedido em decorrência de que seu genitor não incluiu 

o patronímico de sua genitora na certidão de nascimento da parte autora, 

Não obstante a genitora se ressente com isso, pois a sua vontade foi 
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contrariada pelo genitor que registrou somente com seu sobrenome, 

ignorando o patronímico materno “TAQUES”. Com a exordial, vieram os 

documentos id. 12477353/12477365. O Ministério Público, id. 15897687 

pronunciou favorável ao acolhimento do pedido. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

De fato, a Lei nº 6.015/73, em seu artigo 109, prevê a possibilidade da 

medida pleiteada: “Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou 

retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” 

(negritei e grifei). Os registros públicos são regidos por lei específica (Lei 

nº 6.015/73), a qual regulamenta as hipóteses de retificação, bem assim o 

rito procedimental a ser seguido, conforme se vê do artigo 109 do referido 

diploma legal. In casu, os documentos que instruem a petição inicial 

revelam que os motivos alegados se enquadram ao dispositivo 

supramencionado, sendo, pois, incontestável o direito de retificar 

eventuais incorreções junto ao Registro Civil, porquanto este deverá 

espelhar necessariamente a grafia primitiva. Some-se isso ao fato de não 

se constatar qualquer intuito de fraude na sua alteração, tampouco 

prejuízo a terceiros, estando, pois, configurada a hipótese que justifica a 

procedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do 

CPC c/c o artigo 109 da Lei nº 6015/73, e em consonância com o parecer 

Ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, para 

determinar que seja feita a RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DE NASCIMENTO 

da parte Autora, para incluir o patronímico TAQUES, que passará a 

chamar-se, IZADORA CRISTINA DE ANASTACIO TAQUES BARROS. 

Expeça-se o competente mandado/ofício ao competente cartório 

determinando a retificação no Assento de Nascimento da parte 

Requerente. Com a juntada nos autos do novo registro civil, INTIME-SE a 

parte Autora para retirá-lo, substituindo por fotocópia, e inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se o presente, observando as 

formalidades legais. Sem custas finais por ser a parte requerente 

beneficiária da justiça gratuita. Sem arbitramento de honorários 

advocatícios, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014465-61.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, FRANCISCO BATISTA DE 

SOUSA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 18/11/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, referente 

à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma 

da lei 6.194/74. Certidão de ocorrência corroborado no id. 13353835. 

Laudo pericial judicial no id. 15065714. A parte Requerente por sua vez, 

apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 15418515) tecendo acerca 

do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. A parte 

Requerida (id. 15496012), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve 

ser levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia 

médica (25%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (70%) A 

Requerida apresentou contestação no id. 15496019, arguindo em 

preliminar necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia da inicial por 

falta de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. 

Impugnação a contestação apresentada no Id: 15928808. Os autos vieram 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados a Certidão de Ocorrência (13353835) 

Relatório Médico (id. 13353861), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 15065714, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 
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ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de uma das mãos, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 15065714), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão leve, com perda de 25% (vinte e 

cinco por cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 2.362,50 (dois 

mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, 

em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do valor do seguro 

independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação e correção monetária com índice INPC a partir da data em que 

entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006, enquanto a condenação 

determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez 

permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, tudo 

conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça Na 

hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os honorários 

advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos 

interesses das partes que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, 

ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. 

Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das 

partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o 

autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o 

réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, 

não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca 

autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição 

proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados 

deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, 

isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª 

ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior 

àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, 

consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente FRANCISCO BATISTA DE 

SOUSA, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 18/11/2017 

(Súmula 580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e 

duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte 
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Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), 

e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito
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YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1010662-70.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, LUAN WILLIAN MARQUES 

MIRANDA, menor neste ato representado por sua genitora KAROLINE 

MICHELE MARQUES MIRANDA devidamente qualificados na inicial, propôs 

AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 15/02/2018, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“fratura no cotovelo esquerdo”. Por tais motivos requer a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Boletim de ocorrência corroborado no id. 12842846. Laudo pericial judicial 

no id. 15035725. A parte Requerida por sua vez (id. 15436749), 

manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em 

consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (50%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (70%). A Requerida apresentou 

contestação no id. 15436783, arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. Impugnação a contestação 

apresentada no Id: 16197615. Os autos vieram conclusos para sentença. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados a Boletim de Ocorrência e Relatório Médico (id. 12842846), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15035725, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 15035725), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderado, com perda de 50% (cinquenta por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00(quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 
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Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor do seguro 

independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação e correção monetária com índice INPC, enquanto a condenação 

determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez 

permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, tudo 

conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça Na 

hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os honorários 

advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos 

interesses das partes que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, 

ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. 

Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das 

partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o 

autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o 

réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, 

não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca 

autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição 

proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados 

deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, 

isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª 

ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior 

àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, 

consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente LUAN WILLIAN MARQUES 

MIRANDA, menor, neste ato representado por sua genitora KAROLINE 

MICHELE MARQUES MIRANDA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

15/02/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 

(hum mil e duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% 

para a parte Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a 

exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 

98 do CPC), e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012697-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALVES 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1012697-03.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, FERNANDA ALVES DA SILVA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

22/03/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “membro superior direito”. Por tais motivos 

requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, 

referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 
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13151378. Laudo pericial judicial no id. 15042426. A Requerida apresentou 

contestação id. 15201954, arguindo em preliminar inclusão da Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a 

inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. A parte 

Requerida (id. 15337878), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve 

ser levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia 

médica (50%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (25%) 

Impugnação à contestação corroborada id.15884181. A parte Requerente 

por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 15884552) 

tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 

Os autos vieram conclusos para sentença É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência (id. 13151378) Relatório Médico (id. 

14093712), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

15042426, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos punhos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 15042426), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos ), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento do valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante ao autor, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) a 

partir da data do protocolo do requerimento administrativo e correção 

monetária com índice INPC a partir da entrada em vigor da medida 

provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a condenação determinou o 

pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a 

aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 

sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 
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despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente FERNANDA ALVES DA SILVA, a 

quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cincquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 22/03/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1028730-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BATISTA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PJE N° 

1028730-68.2018.8.11.0041(LP) VISTOS ANTONIO BASTISTA DE 

FIGUEIREDO, já qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de 

Retificação de Registro Civil, com fundamento no art. 109 da Lei 6.015/73, 

buscando em síntese a retificação de sua CERTIDÃO DE CASAMENTO a 

fim de constar a data de nascimento correta, qual seja: 1956. Ampara o 

pedido em que ao requerer a segunda via de sua certidão de casamento, 

constatou erroneamente ao ano de nascimento como 1950, quando no 

correto seria 1956, conforme a certidão de nascimento de id. 15084325. 

Requereu o benefício da Justiça Gratuita e a procedência do pedido de 

retificação do assento, com posterior envio de ofício ao Cartório 

competente, para proceder à correção. Com a exordial, vieram os 

documentos id. 15084024/15084352. O Ministério Público, id. 16030867 

pronunciou favorável ao acolhimento do pedido. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

De fato, a Lei nº 6.015/73, em seu artigo 109, prevê a possibilidade da 

medida pleiteada: “Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou 

retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” 

(negritei e grifei). In casu, os documentos que instruem a petição inicial 

revelam que o motivo alegado se enquadra ao dispositivo 

supramencionado, sendo, pois, incontestável o direito de retificar 

eventuais incorreções junto ao Registro Civil, porquanto este deverá 

espelhar necessariamente a grafia primitiva. Some-se isso ao fato de não 

se constatar qualquer intuito de fraude na sua alteração, tampouco 

prejuízo a terceiros, estando, pois, configurada a hipótese que justifica a 

procedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do 

CPC c/c o artigo 109 da Lei nº 6015/73, e em consonância com o parecer 

Ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, para 

determinar que seja feita a RETIFICAÇÃO no Registro de CASAMENTO da 

parte Autora, a fim de constar a data do nascimento como sendo: 1956. 

Expeça-se o competente mandado/ofício aos competentes cartórios 

determinando a retificação no Assento de Casamento da parte 
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Requerente. Com a juntada nos autos do novo registro civil, INTIME-SE a 

parte Autora para retirá-lo, substituindo por fotocópia, e inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se o presente, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014322-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PINHEIRO DOS SANTOS (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1014322-09.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15322314 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14642273 para pagamento do valor da condenação. Desta 

feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no ID. 14642273 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no ID. 15322314. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027565-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WINICIUS SALVATERRA 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

 

Processo n°. 1027565-20.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15507352 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 15027593 para pagamento do valor da condenação. Desta 

feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no ID. 15027593 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no ID. 15507352. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034796-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINETE SANTANA 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1034796-98.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15468449 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 15226909 para pagamento do valor da condenação. Desta 

feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no ID. 15226909 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no ID. 15468449. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013105-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO GRACIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1013105-91.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, AMARILDO GRACIANO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

23/03/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Certidão de ocorrência corroborado no id. 13205736. Laudo pericial judicial 

no id. 15571582. A Requerida apresentou contestação no id. 15694129, 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia 

da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a não 

apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de 

prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da 

Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. 

Impugnação a contestação apresentada no Id: 15888275. A parte 

Requerida por sua vez (id. 15946969), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (75%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (25%). Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 
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decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Certidão de Ocorrência (id. 13205736) Relatório Médico 

(id. 13206237), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 15571582, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 15571582), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor proporcional ao 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) e correção monetária com índice INPC a partir 

da data do sinistro, enquanto a condenação determinou o pagamento do 

valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a aplicação dos 

juros e correção monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo 

Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, 

custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados 

proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram 

atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência 

recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo 

poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 

20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte 

sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência 

recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso 

pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As despesas 

processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre 

as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma 

proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 

2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto da ação 

configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à 

repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 
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de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente AMARILDO GRACIANO, a 

quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 23/03/2018 (Súmula 

580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009710-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI CARNEIRO DE CARVALHO (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1009710-91.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, IRACI CARNEIRO DE 

CARVALHO, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 04/12/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente. Por tais 

motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 

12682653. A Requerida apresentou contestação no id. 13670517, 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia 

da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 15043771. 

Impugnação à contestação corroborada id. 15956167. Os autos vieram 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência e Relatório Médico 

(id. 12682653), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 15043771, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 
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suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos punhos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 15043771), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor do seguro 

independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) desde o 

requerimento administrativo e correção monetária com índice INPC, a partir 

do dia 29/12/2006, data em que em vigor a Medida Provisória n.º 340/2006, 

enquanto a condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao 

grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção 

monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e 

os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente IRACI CARNEIRO DE CARVALHO, 

a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 04/12/2017 (Súmula 

580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 65 de 300



honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1022304-74.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Exequente 

ID. 16488944 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada ID. 15866385/15866694 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 15866693 em favor da 

parte Exequente, a ser creditado na conta indicada no ID. 16488944. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010995-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR FRANCISCO (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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1010995-56.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 16245181 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 15261848/15261852 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 15261852 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 16245181. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019713-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. C. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELIZAMA PEREIRA BORGES OAB - 535.658.001-00 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019713-76.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ABNER 

BORGES CAMPOS DE OLIVEIRA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS W Vistos. DEFIRO o pedido constante no Id. nº 13975257, 

pelo que determino seja expedido ofício à Secretaria de Segurança Pública 

do Estado de Mato Grosso, requisitando sejam adotadas, no prazo de 10 

(dez) dias, as providências necessárias para a baixa da informação de 

furto/roubo do veículo placa OBG-3550 junto ao sistema do DETRAN. 

Expedido o ofício, INTIME-SE a parte requerida para que retire-o na 

Secretaria da Vara e, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o protocolo 

do mesmo perante o órgão competente, assim como para que, decorrido o 

prazo fixado no ofício, cumpra a decisão concessiva da tutela de 

urgência, com a emissão de novo CRLV e a efetiva transferência do 

veículo para o seu nome, sob pena de incidência na multa diária já fixada. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá, 12 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008791-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008791-05.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARCELO 

BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELO AUGUSTO BORGES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A W Vistos. Nos termos do art. 370, 

caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de 

ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão 

fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá, 13 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1035444-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ PEREIRA DA SILVA E SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

gustavo farias saber OAB - MT15959/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGISLENE APARECIDA MATEUS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035444-78.2017.8.11.0041 AUTOR(A): INEZ PEREIRA 

DA SILVA E SA RÉU: REGISLENE APARECIDA MATEUS W Vistos. 

Considerando a informação prestada pela parte autora no Id. nº 15214191, 
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RETORNEM à Secretaria da Vara para cumprimento do último decisum 

proferido, com a expedição da carta, nos termos do art. 254 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014381-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA FRANCA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014381-60.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SAMARA 

FRANCA DE CAMPOS RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. W Vistos. 

MANTENHO a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. No 

mais, considerando que a parte requerida apresentou contestação, 

inclusive com a juntada de documentos, INTIME-SE a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 350 do Código Processo Civil. Cumpra-se. Apresentada a 

impugnação ou decorrido o prazo para tanto, voltem-me os autos 

conclusos. Cuiabá, 13 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018128-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAILSON FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(RÉU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018128-52.2017.8.11.0041 AUTOR(A): DEVAILSON 

FRANCISCO DA SILVA RÉU: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, 

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

W Vistos. Considerando que a parte requerida apresentou contestação, 

inclusive com a juntada de documentos, INTIME-SE a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 350 do Código Processo Civil. Cumpra-se. Apresentada a 

impugnação ou decorrido o prazo para tanto, voltem-me os autos 

conclusos. Cuiabá, 13 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1032375-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENAIR DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

ROBSON LUIZ DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO(A))

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI (PERITO / 

INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032375-38.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DENAIR DE 

JESUS SOUZA, ROBSON LUIZ DORILEO REQUERIDO: RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA W Vistos. Considerando 

que o laudo pericial complementar restou juntado no Id. nº 175678203, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o referido laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033741-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JIUVANYA ANDRETY DA SILVA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033741-15.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JIUVANYA 

ANDRETY DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001413-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS 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:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 13 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005919-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR ROCHA DO NASCIMENTO JUNIOR (AUTOR(A))

TATIANA TRINDADE DE QUEIROZ PAZ ROCHA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 13 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038102-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038199-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038203-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIZARDO BARROSO OAB - RJ8632 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMEIA YUNES PORTIOLLI ZOCAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038253-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELCARO HOTEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RODRIGUES BAZZO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038346-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS OAB - MT17844/O 

(ADVOGADO(A))

TALITA PATRICIA MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT19685/O 

(ADVOGADO(A))

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT0006357A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA LOANDA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1038499-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ZANCHI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038673-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO LOPES PENA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038673-12.2018.8.11.0041 AUTOR(A): TADASHI 

COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME RÉU: FABIANO LOPES PENA DA 

SILVA AT Vistos. Considerando que a parte autora se trata de pessoa 

jurídica, para a qual, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo 

Civil, não limita a favor a presunção relativa de hipossuficiência, 

necessária se faz a comprovação da alegada incapacidade financeira 

para arcar com as custas e despesas processuais. Portanto, com fulcro 

no art. 99, § 2º, do citado Diploma Processual, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos o 

seu balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício, 

além de outros documentos hábeis a comprovar a sua alegada 

incapacidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. Atendida a determinação ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024479-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERNANDES BEATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA ADOLFO ORGEDA OAB - MT20909/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (RÉU)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024479-41.2017.8.11.0041 AUTOR(A): VALDIR 

FERNANDES BEATO RÉU: MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA, 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., VIA VAREJO S/A V Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a procuração “ad judicia” 

apresentada não outorga poderes específicos para firmar compromisso 

(Id. nº 9345809). Com efeito, a referida procuração não legitima os 

procuradores Marco Cezar Rosada e Valéria Adolfo Orgeda Rosada a 

firmar compromisso, conforme dispõe o art. 105 do Código de Processo 

Civil. No mais, verifico que a parte requerida não esta devidamente 

representada. Dessa forma, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, com nova 

procuração comprovando a outorga de poder especial, para posterior 

apreciação do pedido constante no movimento Id. nº 15310160, ou no 

mesmo prazo requer o que entender de direito. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009256-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHIMENER SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO(A))

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009256-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CHIMENER 

SOARES DA SILVA REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO S.A V Vistos. 

Considerando que a parte autora não apresentou justificativa para sua 

ausência na audiência de conciliação, APLICO MULTA à parte autora, por 

ato atentatório à dignidade da justiça em valor correspondente a 2% (dois 

por cento) do valor da causa, a ser revertido em favor do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil. 

CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte comprove o 

pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida ativa. Preclusa a via 

recursal e não comprovado o pagamento da multa, OFICIE-SE à 

Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em dívida ativa, nos 

termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

12 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016291-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA VIGUNA CUSTODIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CARNEIRO CAMPOS OAB - MT18968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016291-25.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LAURA 

VIGUNA CUSTODIA DE JESUS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. V 

Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem 

o que pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com 

o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de 

nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 12 

de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031263-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HENRIQUE FIGUEIREDO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA LETICIA DA SILVA OAB - MT22787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMI-KA ADMINISTRACAO E ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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AUTOS Nº 1031263-97.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LEONARDO 

HENRIQUE FIGUEIREDO ROCHA REQUERIDO: EMI-KA ADMINISTRACAO E 

ASSESSORIA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP M Vistos. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 

98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte 

autora ter informado seu desinteresse na composição consensual e 

havendo, também, manifestação de desinteresse da parte requerida, 

desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a audiência 

(art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato e 

aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022091-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CATARINA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022091-34.2018.8.11.0041 AUTOR(A): AMANDA 

CATARINA DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação Sumária de Cobrança de Seguro 

DPVAT proposta por Amanda Catarina de Campos em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. A parte autora foi devidamente intimada 

para emendar a petição inicial, com o fito de acostar aos autos o prévio 

requerimento administrativo, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil (Id nº 

14314367). Por meio da petição acostada no movimento Id nº 14857336, a 

parte autora apresentou protocolo de recepção de documentos. É o breve 

relato. DECIDO. Como é cediçõ, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Seguem abaixo os julgados supracitados, in verbis: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO 

JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 

controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito 

de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a 

direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado 

só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

Mister se faz destacar que a exigência em tela não viola a garantia 

constitucional de acesso ao Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal, uma vez que realizar o prévio requerimento 

administrativo não implica na necessidade de se esgotar as vias 

administrativas, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário RE 631240. Aliás, sobre o tema já anotou o 

Supremo Tribunal Federal que: “Não existe a necessidade do esgotamento 

das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponto 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)" (STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014) No caso dos autos, verifico que, 

muito embora a parte autora tenha, após a determinação de emenda, 

apresentado o requerimento administrativo constante no Id. nº 14857328, 

o referido comprovante não comprova quais foram os documentos 

entregues, nem se houve necessidade de complementação da 

documentação apresentada, razão pela qual não atende os requisitos 

legais supracitados. Como se vê, os documentos apresentados não 

comprovam a recusa ou omissão da requerida em proceder ao pagamento 

da indenização securitária, mas sim que existe documentação pendente 

para análise do pedido administrativo. Dessa forma, não restou 

evidenciada a negativa ou omissão do pagamento pela seguradora, vez 

que a documentação apresentada apenas indica a existência de 

pendência de apresentação de documento para conclusão do 

procedimento administrativo. Portanto, considerando que a autora não 

comprovou nos autos a realização do pedido administrativo, caracterizada 

está a ausência de interesse processual da parte autora na presente lide, 

tendo em vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que 

justifique a intervenção do Poder Judiciário. Em situação análoga, veja o 

entendimento firmado no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. 

JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. RECUSA. NÃO DEMONSTRADA. PROCESSO PENDENTE 
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DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. NÃO 

CONFIGURADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA QUE 

SE IMPÕE. É relativa a presunção advinda da declaração de pobreza e, 

por isso, a jurisprudência vem entendendo que o julgador tem o 

poder-dever de indeferir a Assistência Judiciária Gratuita, somente 

quando há evidências de que a parte não necessita dos benefícios. 

Entretanto, inexistindo, nos autos, prova a derruir tal declaração, impõe-se 

a concessão da benesse da justiça gratuita à parte autora, quando essa 

for pessoa física, como se deu no caso em tela. O Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 839.314 e 

824.704, passou a entender que, não obstante o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, em casos de cobrança de seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo e, por consequência, a 

recusa de pagamento, para que se configure o interesse de agir, o que, 

frise-se, não se confunde com esgotamento das vias administrativas. Se 

existem documentos pendentes para instrução do procedimento 

administrativo, é forçoso concluir que não se sabe, ainda, se a 

seguradora recusará o pedido de indenização formulado pelo requerente. 

Dessa feita, não restou configurado o interesse de agir, devendo ser 

mantida a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.” 

(TJMG; APCV 1.0035.17.013071-6/001; Rel. Des. Luciano Pinto; Julg. 

17/08/2018; DJEMG 28/08/2018). Por este viés, carecendo a parte autora 

de interesse processual, outra alternativa não há senão reconhecimento 

da ausência de interesse de agir (art. 485, §3º, CPC), com o consequente 

indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo Diploma Processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 12 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029346-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS APARECIDO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1029346-43.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANDRE LUIS 

APARECIDO FERREIRA RÉU: INOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 

M Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039336-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CESAR DA SILVA PEREIRA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1039336-58.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WELLINGTON 

CESAR DA SILVA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 16466267, o qual comprova quais foram os documentos entregues, 

porém demonstra que a mesma deixou de apresentar o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ocorre que, de acordo com o art. 13 da Resolução CNSP nº 

332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações e 

demais assuntos do Seguro DPVAT, para requerer o pagamento da 

indenização por invalidez permanente, o beneficiário/vítima deverá 

apresentar, além dos documentos de identificação e do boletim de 

acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, 

qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e 

atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os 

percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, de 1974”. 

Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico Legal da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” 

(art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada pela 

consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[1]. 

Portanto, sendo necessária a apresentação do laudo do Instituto Médico 
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Legal para liquidação do sinistro no âmbito administrativo, há necessidade 

de complementação da documentação entregue pelo autor no ponto de 

atendimento da seguradora requerida, razão pela qual o requerimento 

administrativo apresentado não atende os requisitos legais anteriormente 

citados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036956-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIO PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA OAB - MT11.356 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY TV POR ASSINATURA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 18/02/2019 Hora: 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034844-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MTRES ESPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CORREA SILVA MENDES OAB - GO29620 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (RÉU)

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (RÉU)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034844-23.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MTRES 

ESPORTES LTDA - ME RÉU: ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS 

E PART LTDA, CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, BR MALLS ADMINISTRACAO E 

COMERCIALIZACAO 01, CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA 

PLAZA SHOPPING W Vistos. DEFIRO o pedido constante na petição de Id. 

nº 16471595, pelo que determino seja expedido ofício ao órgão 

competente, via Sistema Serasajud, para que, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, seja levantada eventual negativação realizada em nome da 

parte autora, de seus representantes legais e/ou dos fiadores do contrato 

discutido nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037973-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANY CHUE MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 18/02/2019 Hora: 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038130-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX PINHEIRO BONFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 19/02/2019 Hora: 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036683-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 12/02/2019 Hora: 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030830-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEI DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

DELCIONE PELLISSARI DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 25/02/2019 Hora: 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038683-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038683-56.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LILIAN 

FRAGA DE CASTRO REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A AT Vistos. 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1029742-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE JULIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 25/02/2019 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039136-51.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 72 de 300



Parte(s) Polo Ativo:

IVAN GERALDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONES CELESTINO BATISTA OAB - MT12141/O (ADVOGADO(A))

JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA OAB - MT21545/O 

(ADVOGADO(A))

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA OAB - MT18103/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 19/02/2019 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004625-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FELIPE ALMEIDA DA CRUZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT0010269A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para depositar o valor da diligência do oficial de 

justiça para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032235-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TODESCHINI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 18/02/2019 Hora: 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023676-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CORREA SANT ANNA OAB - MG91351 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRO PINTO DE ALBUQUERQUE (RÉU)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023007-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

SERGIO ADIB HAGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI CANDIDA DE FARIA (EXECUTADO)

RUTENIO FONTES (EXECUTADO)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015674-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOGICA ENGENHARIA LTDA (RÉU)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036257-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE RODRIGUES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR PEREIRA OAB - MT20914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA 136 ARTEZANATOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

JAIR DA SILVA DIAS (REQUERIDO)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007760-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ FERREIRA GOMES (RÉU)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça, Id nº15966084.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020616-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYSA PIMENTA TOLOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

rosenilde alencar lima (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1016832-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA SOUTO AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON CARLOS FREITAS FERREIRA (RÉU)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021054-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA CORDEIRO DE MIRANDA (REQUERENTE)

ELIENE BENEDITA MONTESUMA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 02 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003686-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MAGALHAES SILVA (AUTOR(A))

ROSMEM AUGUSTO BRAVO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL RODRIGUES ROSA OAB - MT12959/O-O (ADVOGADO(A))

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT0006404A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA DOS SANTOS FERREIRA (RÉU)

DEUVISON FERREIRA DOS ANJOS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003686-47.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SUELI 

MAGALHAES SILVA, ROSMEM AUGUSTO BRAVO RÉU: DEUVISON 

FERREIRA DOS ANJOS, DIVINA DOS SANTOS FERREIRA W Vistos. Ab 

initio, anoto que, não obstante tenha sido designada nova data para a 

realização da audiência, não havia como a Secretaria da Vara expedir 

novo mandado de citação em razão de se encontrar pendente pedido de 

busca dos endereços atualizados dos requeridos (Id. nº 13513580). 

Nesse sentido, DEFIRO o pedido de busca de endereço dos requeridos 

junto aos sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça. Para tanto, 

determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos sistemas 

Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço atualizado da 

parte requerida. Obtido endereço diverso do que consta dos autos, 

expeça-se o necessário para promover a citação, com as advertências 

legais. Frustradas as diligências, intime-se a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito para prosseguimento do feito. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 

12 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038300-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA MARIA WIECHOREK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVVIVA BERTOLINI MOVEIS PLANEJADOS LTDA (REQUERIDO)

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038300-78.2018.8.11.0041 REQUERENTE: IEDA 

MARIA WIECHOREK REQUERIDO: ACL COMERCIO DE MOVEIS E 

DECORACOES LTDAB - EPP, EVVIVA BERTOLINI MOVEIS PLANEJADOS 

LTDA AT Vistos. Cuida-se de Ação Indenizatória com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Ieda Maria Wiechorek em desfavor de ACL 

Comércio de Móveis e Decorações Ltda e Evviva Bertolini Móveis 

Planejados Ltda, todos devidamente qualificados nos autos. Alega a 

requerente que no dia 07.12.2018 adquiriu móveis planejados na empresa 

da primeira requerida, a qual é franqueada da segunda requerida. Aduz 

que os serviços foram contratados pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta 

mil reais), sendo parcelado em 10 (dez) vezes, com início das parcelas em 

24.12.2017 e término em 24.09.2018. Menciona que na ocasião da entrega 

dos móveis, constatou que as gavetas das sapateiras dos dormitórios não 

condiziam com a medição estipulada, uma vez que haviam espaços 

sobrando, inexistindo padronização das distâncias e altura, e ainda, não 

possuíam encaixes nas dobradiças. Relata que no armário da cozinha, o 

modelo contratado seria com vidro transparente. Todavia, foi colocado 

vidro espelhado impedindo a decoração almejada. Sustenta que 

compareceu inúmeras vezes junto a loja da primeira requerida, a fim de 

solicitar os reparos conforme o projeto contratado. Contudo, foi informada 

que os reparos seriam realizados assim que a segunda requerida 

enviasse os materiais para alteração. Assevera, ainda, que foi informada 

que a primeira requerida não estaria mais trabalhando com a marca da 

segunda requerida. Diz, por fim, que no dia 03.08.2018 solicitou a 

reparação dos serviços junto à segunda requerida, e no dia 11.09.2018 

pugnou pela prorrogação do pagamento da última parcela para após a 

realização dos reparos. Por essas razões, requer, em sede de tutela de 

urgência, que as requeridas se abstenham de protestar seu nome pela 

ausência de pagamento do boleto da parcela em aberto. 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. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora, a qual trouxe ao feito 

documentos que evidenciam a verossimilhança de suas alegações, tais 

como o contrato firmado com as requeridas (Id n.º 16298276), e ainda, os 

email enviado pugnando pela reparação dos serviços (Id n.º 16298283). 

No que tange ao perigo de dano, entendo que se faz presente, na medida 

em que caso a tutela não seja concedida, a parte requerente poderá ter 

seus dados inscritos nos cadastros restritivos de crédito por um 

prestação de serviço que almeja rescindir. Por outro lado, entendo que se 

faz necessário o depósito em Juízo da quantia referente à última parcela, 

uma vez que a rescisão ou não do contrato será analisada futuramente 

por ocasião do julgamento do mérito da ação. Por fim, o § 2º do 

supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que 

também restou atendido na presente hipótese, haja vista que, caso o 

pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com o levantamento do valor 

depositado em Juízo. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, o que 

faço para determinar que as requeridas SE ABSTENHAM de inserir os 

dados da parte autora no cadastro restritivo de crédito relativo à última 

parcela do contrato discutido nos autos, bem como de efetivar protesto, 

até ulterior deliberação deste Juízo. CONDICIONO o cumprimento da tutela 

de urgência ao depósito judicial do valor da parcela vencida aos 

24.09.2018. Para o caso de não cumprimento da determinação, FIXO multa 

por descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos 

do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do Código de Processo Civil), 

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 
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termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. 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 para o dia, 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Novembro 

de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004625-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FELIPE ALMEIDA DA CRUZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT0010269A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004625-27.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CARLOS 

FELIPE ALMEIDA DA CRUZ - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos. Conforme noticiado pela 

autora (Id n.º 16477169), na data de ontem houve a suspensão do 

fornecimento de energia em razão da inadimplência da fatura com 

vencimento em 11.02.2018, no valor de R$ 4.448,71 (quatro mil 

quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos). Ocorre 

que tal débito está sendo discutido na presente demanda, sendo 

contestado na exordial (Id n.º 11934935, pág.3), razão pela qual está 

abarcado na liminar concedida aos 02.03.2018 (Id n.º 12022570). 

Destarte, INTIME-SE a requerida para que no prazo de 24 (vinte e quatro 

horas) proceda com o restabelecimento do fornecimento de energia da 

unidade consumidora n.º 6/971318-1, caso o débito que acarretou a 

suspensão seja relativo a quaisquer das faturas discutidas na presente 

demanda, quais sejam, de novembro de 2017 a janeiro de 2018. 

Cumpra-se em regime de Plantão. Às providências. Cuiabá - MT, 12 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016459-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE ZANONI OAB - SP229125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016459-27.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RICARDO 

LUMINA CINTRA JUNIOR - ME RÉU: MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 

AT Vistos. Trata-se de Ação de Abstenção, com pedido de tutela de 

urgência antecipada antecedente, ajuizada por Ricardo Lumina Cintra 

Junior ME em desfavor de Durski Industria e Comércio S/A, ambas 

devidamente qualificadas nos autos. Aos 19.06.2018 restou indeferido os 

pedidos de tutela de urgência consistentes na vedação da utilização da 

expressão Jeronimo, suspensão dos processo administrativos n.º 

912216247 e 912216280, 913657409, 913982970 em trâmite no INPI, e 

ainda, congelamento do site www.jeronimo.burguer.com.br. Com o 

aditamento da tutela antecipada antecedente, foi designada audiência de 

conciliação para o dia 26.11.2018 às 09h:00min, a ser realizada na Central 

de Conciliação, bem como determinado a citação da parte requerida. A 

parte autora, sustentado a existência de fatos novos, consistente no 

indeferimento junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI do 

registro da marca JERONIMO, em razão da existência do registro anterior 

da sua marca, GERONINMO, pugna pela concessão de tutela de urgência 

para determinar: a) que a requerida cesse, IMEDIATAMENTE, o uso da 

expressão JERONIMO, ou qualquer outra semelhante aos direitos da 

Autora, isoladamente ou associada a qualquer outra expressão, sob 

qualquer forma e/ou pretexto, em especial, mas não se limitando, como 

NOME DE DOMÍNIO e/ou MARCA, para distinguir serviços que colidam com 

aqueles da Autora, tal qual, mas não se limitando, ao “comércio de 

alimentos”, em qualquer local que se apresente, seja nos frontispícios das 

lojas, na internet em redes sociais (facebook; instagram; etc.), em 

publicidade, propaganda ou em qualquer outro lugar, b) a expedição de 

ofício ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, determinando a 

suspensão do trâmite administrativo do Processo n.º 912216247 (marca 

“JERONIMO”), Processo nº 912216280 (marca “JERONIMO BURGER”), 

Processo nº 912216310 (marca “RESTAURANTE JERONIMO”), Processo 

nº 913657409 (marca “JERONIMO DE UM SMASH NA SUA FOME”) e 

Processo nº 913982970 (Marca “JERONIMO BY DURSKI”), ou qualquer 

outro que contenha a expressão JERONIMO, depositados em nome da 

Requerida, até final decisão da presente demanda; c) o congelamento do 

sítio eletrônico (nome de domínio) http://www.JERONIMOburger.com.br, 

perante o “Registro.br,” d) a expedição do competente Ofício Judicial para 

o “Registro.br”, situado na Avenida das Nações Unidas, nº 11.541, 7° 

andar, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo – CEP: 04578-00. 

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 novo pleito de 

tutela provisória de urgência não comporta deferimento. Isso porque, em 

que pese mencionar que houve o indeferimento do pedido do registro de 

marca no INPI, com a suposta decisão publicada em 17.07.2018, na edição 

nº 2480 da Revista de Propriedade Industrial, a parte autora não fez prova 

do alegado. Ressalto, ainda, que em sede de agravo de instrumento foi 

mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida initio litis. 

Ademais disso, é certo que, designada a audiência de conciliação para a 

próxima sexta feira, mostra-se prudente aguardar o contraditório para 

decidir de maneira segura a questio, não havendo, por essa razão, 

falar-se em perigo de dano nesta quadra. Destarte, INDEFIRO o pedido de 

liminar, sem prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e 

ocorra a comprovação dos pressupostos necessários, e ainda, desde 

que tenha sido exercido o contraditório. Aguarde-se a audiência de 

conciliação designada para o dia 26.11.2018 às 09h:00min, a ser realizada 

na Central de Conciliação. Int. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de Novembro de 

2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013737-20.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 
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ALVES BATISTA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por JOSE ALVES BATISTA, em desfavor de 

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 06.04.2018 foi vitima em um acidente 

de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 13347861- Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (id. 15064464- Pág. 1) Foi realizada avaliação médica para fins 

de conciliação (id. 15064464- Pág. 2/3). A requerida não ofereceu peça 

contestatória. É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do 

artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 2.1 Da 

Revelia da Requerida Citada, a ré deixou transcorrer o prazo in albis o 

prazo para contestar, como certificado no id. 15800789- Pág. 1. O art.344 

do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

Deste modo, DECRETO a sua revelia, presumindo-se verdadeiros todos os 

fatos alegados pelos requerentes. 2.2 Mérito. O seguro obrigatório DPVAT 

se trata de um contrato legal, de cunho social, financiado pelos 

proprietários de veículos e regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo 

acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor gera 

direito à reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de 

valor acerca da existência de culpa. In casu, a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial do membro 

pé direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio de boletim de ocorrência (id. 13294195- Pág. 1), 

documento médico (id. 13294197- Pág. 1/10), bem como pela pericia 

médica judicial (id. 15064464- Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, necessário aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu 

que o acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do 

membro pé direito, avaliado em 75% de 50%, de modo que, nos termos da 

Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO PÉ DIREITO (A) Capital segurado 

para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou 

funcional do membro: 50%; (C) Percentual de debilidade apurado na 

perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) 

x 50% (B) x 75% (C) = R$ 5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos)., a título 

de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do 

teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: 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$ 5.062,50 (cinco mil, 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 

(06.04.2018), 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. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 12 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012088-20.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOCIVAN 

BISPO NASCIMENTO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por JOCIVAN BISPO NASCIMENTO, em desfavor 

de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 23.03.2018 foi vitima em um acidente 

de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 13063817- Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (id. 14404664- Pág. 1) Foi realizada avaliação médica para fins 

de conciliação (id. 14404664- Pág. 2/3). A requerida não ofereceu peça 

contestatória. É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do 

artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 2.1 Da 

Revelia da Requerida Citada, a ré deixou transcorrer o prazo in albis o 

prazo para contestar, como certificado no id. 15805081- Pág. 1. O art.344 

do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

Deste modo, DECRETO a sua revelia, presumindo-se verdadeiros todos os 

fatos alegados pelos requerentes. 2.2 Mérito. O seguro obrigatório DPVAT 

se trata de um contrato legal, de cunho social, financiado pelos 

proprietários de veículos e regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo 

acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor gera 

direito à reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de 

valor acerca da existência de culpa. In casu, a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial do membro 

inferior – esquerdo e membro superior direito . O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio de boletim de 

ocorrência (id. 13055979- Pág. 1), documento médico (id. 13055981- Pág. 
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1/10), bem como pela pericia médica judicial (id. 14404664- Pág. 2/3), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, necessário aferir a natureza e 

extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente, 

invalidez permanente parcial no membro supeiror direito avaliado em 70% 

de 25% e do membro inferior esquerdo avaliado em 70% de 50% de modo 

que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR 

DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 25% (C) = R$ 2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, o 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 7.087,50 ( sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por 

fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da 

Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: 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$ 7.087,50 ( sete mil e 

oitenta 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 (23.03.2018), 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 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do 

Código de Processo Civil. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 12 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007167-18.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JANIO 

MIRANDA DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por JANIO MIRANDA DE SOUZA, em desfavor 

de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 28.11.2017 foi vitima em um acidente 

de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 12391803- Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (id. 14414450- Pág. 1) Foi realizada avaliação médica para fins 

de conciliação (id. 14414450- Pág. 2/3). A requerida não ofereceu peça 

contestatória. É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do 

artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 2.1 Da 

Revelia da Requerida Citada, a ré deixou transcorrer o prazo in albis o 

prazo para contestar, como certificado no id. 15805767- Pág. 1. O art.344 

do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

Deste modo, DECRETO a sua revelia, presumindo-se verdadeiros todos os 

fatos alegados pelos requerentes. 2.2 Mérito. O seguro obrigatório DPVAT 

se trata de um contrato legal, de cunho social, financiado pelos 

proprietários de veículos e regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo 

acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor gera 

direito à reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de 

valor acerca da existência de culpa. In casu, a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial do membro 

superior direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio de boletim de ocorrência (id. 12337694- Pág. 1), 

documento médico (id. 12337707- Pág. 1/10), bem como pela pericia 

médica judicial (id. 14414450- Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, necessário aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu 

que o acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do 

membro superior direito avaliado em 50% de 70%, de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR DIREITO (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: 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 R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(28.11.2017), 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. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 
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SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 12 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017789-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECOPIAS - COPIADORA E ENCADERNADORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALIMAGEM SERVICOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017789-59.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ECOPIAS - 

COPIADORA E ENCADERNADORA LTDA - ME REQUERIDO: QUALIMAGEM 

SERVICOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI V Vistos. Trata-se de 

Ação de Cobrança c/c Tutela Antecipada ajuizada por Ecopias Copiadora 

e Encadernadora Ltda em desfavor de V. T. de Oliveira Qualimagem - Me. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id. nº 

16090717), o qual 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 e as custas 

processuais deverão ser arcados na forma pactuada. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos. Cuiabá, 12 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034422-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PIMENTA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034422-82.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LETICIA 

PIMENTA DE JESUS RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por LETICIA PIMNETA DE JESUS, em desfavor de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 14.01.2017, foi vitima em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 12330009- Pág. 1). A audiência de conciliação foi infrutífera 

(id. 14416677- Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (id. 14416677- Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 14261359- Pág. 1/21). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1. Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de 

inépcia da inicial (fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão 

dos fatos), uma vez que, com base nas informações trazidas nos autos, 

são suficientes para verificar a conclusão lógica do objeto pretendido. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro inferior direito. O nexo 

de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 10653949- Pág. 1/2) boletim de atendimento 

médico (id. 10653953- Pág. 3/4), bem como pela pericia médica judicial (id. 

14416677- Pág. 3/4), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro (inferior 

direito), de repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, 

nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR DIREITO (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, a Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais) a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: 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 R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(14.01.2017), 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 
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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. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 12 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037186-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO 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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037186-41.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ARNALDO 

DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por ARNALDO DOS SANTOS, em desfavor de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, 

em síntese, que em 11.08.2017 foi vitima em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. 

Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça 

(id. 12392020- Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 

14412657- Pág. 1) Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação 

(id. 14412657- Pág. 2/3). A requerida não ofereceu peça contestatória. É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1 Da Revelia da Requerida 

Citada, a ré deixou transcorrer o prazo in albis o prazo para contestar, 

como certificado no id. 15573883- Pág. 1. O art.344 do CPC dispõe: “Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Deste modo, 

DECRETO a sua revelia, presumindo-se verdadeiros todos os fatos 

alegados pelos requerentes. 2.2 Mérito. O seguro obrigatório DPVAT se 

trata de um contrato legal, de cunho social, financiado pelos proprietários 

de veículos e regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que 

tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à 

reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor 

acerca da existência de culpa. In casu, a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial do membro 

superior esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente 

está comprovado por meio de boletim de ocorrência (id. 11069699- Pág. 

1), documento médico (id. 11069699- Pág. 1/10), bem como pela pericia 

médica judicial (id. 14412657- Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, necessário aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu 

que o acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do 

membro superior esquerdo avaliado em 50% de 70%, de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO 

(A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: 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 R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(11.08.2017), 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. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 12 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019274-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR MARCIANO 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)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019274-31.2017.8.11.0041 AUTOR(A): GASPAR 

MARCIANO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por GASPAR MARCIANO DE OLIVEIRA, em desfavor de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 14.06.2013 foi vitima em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 12534011- Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (id. 14412707- Pág. 1) Foi realizada avaliação médica para fins 

de conciliação (id. 14412707- Pág. 2/3). A requerida não ofereceu peça 

contestatória. É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do 

artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 2.1 Da 

Revelia da Requerida Citada, a ré deixou transcorrer o prazo in albis o 

prazo para contestar, como certificado no id. 15573862- Pág. 1. O art.344 

do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

Deste modo, DECRETO a sua revelia, presumindo-se verdadeiros todos os 

fatos alegados pelos requerentes. 2.2 Mérito. O seguro obrigatório DPVAT 

se trata de um contrato legal, de cunho social, financiado pelos 

proprietários de veículos e regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo 

acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor gera 

direito à reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de 

valor acerca da existência de culpa. In casu, a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial do membro 

superior esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente 

está comprovado por meio de boletim de ocorrência (id. 8215010- Pág. 1), 

documento médico (id. 8214997- Pág. 1/10), bem como pela pericia médica 

judicial (id. 14412707- Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do 

art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, 

necessário aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima 

[art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do membro 

superior esquerdo avaliado em 50% de 70%, de modo que, nos termos da 

Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: 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 R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(14.06.2013), 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. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 12 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024863-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR XAVIER DE CASTRO (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024863-67.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EDIMAR 

XAVIER DE CASTRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Edimar 

Xavier de Castro em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. A 

parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, com o 

fito de acostar aos autos o prévio requerimento administrativo, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil (Id. nº 146463). Todavia, consoante certificado constante 

no movimento Id nº 16408466, a parte autora deixou de atender a 

determinação judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. 

Ocorre que, no julgamento do RE 631.240 RG/RG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, 

interposto por segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o 

Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, 

decidindo o caso monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio 

requerimento administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os 

julgados supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 
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14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data posterior à 

supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio requerimento 

administrativo. Ademais, considerando que, por expressa disposição legal 

(art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o 

pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Mister se faz destacar 

que a exigência em tela não viola a garantia constitucional de acesso ao 

Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma 

vez que realizar o prévio requerimento administrativo não implica na 

necessidade de se esgotar as vias administrativas, conforme reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE 631240. 

Assim sendo, tendo em vista que, devidamente intimada, a parte autora 

não comprovou o prévio requerimento administrativo, tenho que não restou 

caracterizada pretensão resistida para a necessidade de intervenção 

jurisdicional na cobrança do seguro DPVAT. Dessa maneira, não tendo a 

parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 

suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 12 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007486-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007486-83.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ELIAS 

TEIXEIRA FAUSTINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M Vistos. 1. 

Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por 

ELIAS TEIXEIRA FAUSTINO, em desfavor de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que 

em 15.12.2017 foi vitima em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 12490643- 

Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 14415957- Pág. 1) 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 14415957- 

Pág. 2/3). A requerida não ofereceu peça contestatória. É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1 Da Revelia da Requerida 

Citada, a ré deixou transcorrer o prazo in albis o prazo para contestar, 

como certificado no id. 15569759- Pág. 1. O art.344 do CPC dispõe: “Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Deste modo, 

DECRETO a sua revelia, presumindo-se verdadeiros todos os fatos 

alegados pelos requerentes. 2.2 Mérito. O seguro obrigatório DPVAT se 

trata de um contrato legal, de cunho social, financiado pelos proprietários 

de veículos e regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que 

tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à 

reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor 

acerca da existência de culpa. In casu, a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial do membro 

superior esquerdo e estrutura crânio facial. O nexo de causalidade entre 

às lesões e o acidente está comprovado por meio de boletim de ocorrência 

(id. 12396469- Pág. 1), documento médico (id. 12396838- Pág. 1/10), bem 

como pela pericia médica judicial (id. 14415957- Pág. 2/3), estando, 

portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que 

tange ao valor da indenização, necessário aferir a natureza e extensão 

das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente, invalidez 

permanente parcial do membro superior esquerdo avaliado em 50% de 

70% e estrutura crânio facial avaliada em 25% de 100%, de modo que, 

nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). MEMBRO ESTRUTURA CRÂNIO 

FACIAL (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 100%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 25% (C) = R$ 3.375,00 (Três 

mil, trezentos e setenta e cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 8.100 (oito mil e cem reais), a título de indenização do 

seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório 

previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei 

sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário 

exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa 

à Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 
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caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: 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 R$ 8.100 (oito 

mil e cem reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(15.12.2017), 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 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 12 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022425-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA FAVARIM OAB - SP304185 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES (REQUERIDO)

ADRIANA DE ALMEIDA BRANCO SANCHES (REQUERIDO)

GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

VICTOR LOURENCO SANCHES (REQUERIDO)

FERNANDA PIOVEZAN FIGUEIREDO SANCHES (REQUERIDO)

 

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, 13/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019145-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA TORALES DE SOUZA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SADI LUIZ BRUSTOLIN JUNIOR OAB - MT20407/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))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019145-26.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIZANGELA TORALES DE SOUZA COSTA 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 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, 12/11/2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039060-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT0010203A (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,13/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007319-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLO VINYCIUS VICENTE FLORENCIO DA SILVA (AUTOR(A))

BRUNO DIAS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Ubiratan Júnior "Bira" (RÉU)

Joyce Francisca de Andrade Silva (RÉU)

JOYCE FRANCISCA ANDRADE SILVA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT0007344A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007319-03.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAOLO VINYCIUS VICENTE FLORENCIO DA SILVA, BRUNO DIAS SOARES 

RÉU: JOYCE FRANCISCA DE ANDRADE SILVA, JOSÉ UBIRATAN JÚNIOR 

"BIRA", JOYCE FRANCISCA ANDRADE SILVA - ME Vistos etc. Designada 

audiência de instrução e julgamento para 14/11/2018, os demandados 

peticionaram requerendo a transferência da data da solenidade, tendo em 

vista que a requerida Sra. Joyce Francisca de Andrade e Silva esta 

gravida e entrou em trabalho de parto nesta data (id. 16491293), bem 

como que o único procurador constituído Dr. Celso Correa de Oliveira 

(OAB/MT 7344) esta impossibilitado de se locomover (id. 16491294). 

Desse modo, considerando que foi postulado pela ré o depoimento 

pessoal das partes e, por se tratar do único causídico com poderes para 

representá-los no processo, mostra-se necessário e cabível o adiamento 

da solenidade com amparo no art. 362 do Código de Processo Civil, verbis: 

Art. 362. A audiência poderá ser adiada: I - por convenção das partes; II - 

se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que 

dela deva necessariamente participar; III - por atraso injustificado de seu 

início em tempo superior a 30 (trinta) minutos do horário marcado. § 1º O 

impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o 

sendo, o juiz procederá à instrução. § 2º O juiz poderá dispensar a 

produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor 

público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra 

ao Ministério Público. § 3º Quem der causa ao adiamento responderá pelas 

despesas acrescidas. Nesse sentido, consoante demonstram os 

precedentes adiante transcritos: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Presente justo motivo para a transferência da 

audiência de instrução, a decisão que indeferiu o pleito deve ser 

reformada. Inteligência do art. 453, inc. II e § 1º do Código de Processo 

Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70062566815, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 26/11/2014) 

Ementa: Agravo de Instrumento. Ensino particular. Ação indenizatória. 

Pedido de adiamento de audiência. Acolhimento. Comprovação da 

impossibilidade do comparecimento do patrono do agravante. Inteligência 

do art. 453, II, do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento provido 

em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70062781349, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, 

Julgado em 26/11/2014) Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE AUDIÊNCIA. JUSTO 

IMPEDIMENTO DO ADVOGADO. COMPROVAÇÃO. ART. 453 DO CPC. 

Comprovado o justo impedimento pelo procurador para comparecimento à 

audiência de instrução cível em face de outra preteritamente designada em 
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processo criminal para a mesma data e comarca distinta, cumpre seja 

adiada a solenidade aprazada. Exegese do art. 453 do CPC. Precedentes 

jurisprudenciais. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70039941307, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 25/11/2010) Ante o exposto, 

defiro o pedido do demandado formulado no id. 16490561, para 

REDESIGNAR a audiência de instrução e julgamento para o dia 05/02/2019 

às 15h00. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de novembro 

de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007319-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLO VINYCIUS VICENTE FLORENCIO DA SILVA (AUTOR(A))

BRUNO DIAS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Ubiratan Júnior "Bira" (RÉU)

Joyce Francisca de Andrade Silva (RÉU)

JOYCE FRANCISCA ANDRADE SILVA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT0007344A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007319-03.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAOLO VINYCIUS VICENTE FLORENCIO DA SILVA, BRUNO DIAS SOARES 

RÉU: JOYCE FRANCISCA DE ANDRADE SILVA, JOSÉ UBIRATAN JÚNIOR 

"BIRA", JOYCE FRANCISCA ANDRADE SILVA - ME Vistos etc. Designada 

audiência de instrução e julgamento para 14/11/2018, os demandados 

peticionaram requerendo a transferência da data da solenidade, tendo em 

vista que a requerida Sra. Joyce Francisca de Andrade e Silva esta 

gravida e entrou em trabalho de parto nesta data (id. 16491293), bem 

como que o único procurador constituído Dr. Celso Correa de Oliveira 

(OAB/MT 7344) esta impossibilitado de se locomover (id. 16491294). 

Desse modo, considerando que foi postulado pela ré o depoimento 

pessoal das partes e, por se tratar do único causídico com poderes para 

representá-los no processo, mostra-se necessário e cabível o adiamento 

da solenidade com amparo no art. 362 do Código de Processo Civil, verbis: 

Art. 362. A audiência poderá ser adiada: I - por convenção das partes; II - 

se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que 

dela deva necessariamente participar; III - por atraso injustificado de seu 

início em tempo superior a 30 (trinta) minutos do horário marcado. § 1º O 

impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o 

sendo, o juiz procederá à instrução. § 2º O juiz poderá dispensar a 

produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor 

público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra 

ao Ministério Público. § 3º Quem der causa ao adiamento responderá pelas 

despesas acrescidas. Nesse sentido, consoante demonstram os 

precedentes adiante transcritos: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Presente justo motivo para a transferência da 

audiência de instrução, a decisão que indeferiu o pleito deve ser 

reformada. Inteligência do art. 453, inc. II e § 1º do Código de Processo 

Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70062566815, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 26/11/2014) 

Ementa: Agravo de Instrumento. Ensino particular. Ação indenizatória. 

Pedido de adiamento de audiência. Acolhimento. Comprovação da 

impossibilidade do comparecimento do patrono do agravante. Inteligência 

do art. 453, II, do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento provido 

em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70062781349, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, 

Julgado em 26/11/2014) Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE AUDIÊNCIA. JUSTO 

IMPEDIMENTO DO ADVOGADO. COMPROVAÇÃO. ART. 453 DO CPC. 

Comprovado o justo impedimento pelo procurador para comparecimento à 

audiência de instrução cível em face de outra preteritamente designada em 

processo criminal para a mesma data e comarca distinta, cumpre seja 

adiada a solenidade aprazada. Exegese do art. 453 do CPC. Precedentes 

jurisprudenciais. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70039941307, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 25/11/2010) Ante o exposto, 

defiro o pedido do demandado formulado no id. 16490561, para 

REDESIGNAR a audiência de instrução e julgamento para o dia 05/02/2019 

às 15h00. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de novembro 

de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022068-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON ALVES DE RAMOS (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:

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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1032760-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RENATO DA SILVA SANTOS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

comparecer no balcão da secretaria para assinatura do termo - ID: 

16498968.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008647-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINEYA DA SILVA POMPEU (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: 1024357-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURENICE DA GLORIA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))
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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: 1020642-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CORREIA LEMES (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 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: 1006876-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO HENRIQUE DE SOUZA (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 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: 1016756-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON DE 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:

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: 1000700-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DEONIZIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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: 1019124-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO PEREIRA DUTRA NETO (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))

 

Certifico que o Sr. Marcos Giubert Sucena Rasga, Médico Ortopedista e 

Traumatologista, Perito Judicial, designou o dia 04/12/2018, às 08:00 horas 

(ordem de chegada), para realização da perícia no Instituto Jardim - Av. 

das Flores, n. 257 Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, Tel: (65) 3365-0516, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a parte autora ser 

intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no exame pericial 

acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 

Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu 

múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014287-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS DE PINHO RONDON (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: 1005146-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEI DOURADO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(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: 1020591-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA 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))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021679-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DA SILVA CAMPOS (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022482-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAO PINTO JUNIOR (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: 1013919-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIR DA SILVA CAMPOS (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:

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: 1013919-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIR DA SILVA CAMPOS (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:

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: 1000942-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FIRMINIO BATISTA (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))

 

Certifico que o Sr. Marcos Giubert Sucena Rasga, Médico Ortopedista e 

Traumatologista, Perito Judicial, designou o dia 04/12/2018, às 08:00 horas 

(ordem de chegada), para realização da perícia no Instituto Jardim - Av. 

das Flores, n. 257 Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, Tel: (65) 3365-0516, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a parte autora ser 

intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no exame pericial 

acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 

Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu 

múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006519-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAFAEL DOS SANTOS (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))

 

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: 1014911-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE CRISTINA SANTA (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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030853-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA SAB LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINS PARREIRA OAB - MG86037 (ADVOGADO(A))

BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA OAB - MG0083492A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON NOEDI ZIMMERMANN - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE NAX DE GOIS JUNIOR OAB - 617.169.012-00 (PROCURADOR)

 

DESPACHO Processo: 1030853-39.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CONSTRUTORA SAB LTDA REQUERIDO: NILTON NOEDI ZIMMERMANN - 

ME PROCURADOR: JOSE NAX DE GOIS JUNIOR Vistos. Designo o dia 

11/12/2018, às 16h30min, para a realização da audiência objeto do ato 

deprecado. Caberá ao advogado da parte que arrolou a testemunha 

intimá-la, por carta com aviso de recebimento, acerca do dia, horário e 

local da audiência ora designada, devendo juntar aos autos cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, com 

antecedência mínima de 03 (três) dias em relação à audiência, nos termos 

do art. 455, §1º, do CPC. Comunique-se a data ao juízo deprecante, 
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inclusive para que se dê ciência às partes/procuradores. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 09 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014451-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANE SANTIAGO DE OLIVEIRA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Sr. Marcos Giubert Sucena Rasga, Médico Ortopedista e 

Traumatologista, Perito Judicial, designou o dia 04/12/2018, às 08:00 horas 

(ordem de chegada), para realização da perícia no Instituto Jardim - Av. 

das Flores, n. 257 Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, Tel: (65) 3365-0516, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a parte autora ser 

intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no exame pericial 

acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 

Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu 

múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030944-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GABRIEL GUERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVAIL GONCALO PALHANO DA SILVA (RÉU)

 

Visto. Joaquim Gabriel Guerra da Silva ajuizou a presente Ação de 

Despejo c/c Cobrança e Pedido de Liminar em desfavor Rivail Gonçalo 

Plhano da Silva, ao argumento de que firmou Contrato de Locação de 

Imóvel residencial com o réu, mas ele está inadimplente com o pagamento 

dos aluguéis desde janeiro/2016, e as taxas de condomínio, deixando o 

requerido, assim, de cumprir com a sua obrigação contratual. Ao final 

pugna pela concessão tutela de urgência, com base no art. 300 do NCPC e 

59, §1º, da Lei 8.245/91, para que seja determinada a desocupação do 

imóvel. É permitida a concessão da tutela de urgência nas Ações de 

Despejo, entretanto, devem estar presentes os pressupostos legais 

impostos pelo artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A propósito, colaciono caso semelhante, com a norma anterior: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA 

VAZIA- LIMINAR - POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA COM 

BASE NO ART.273, DO CPC - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA 

DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO - VENCIDO O RELATOR. - A 

controvérsia posta nos autos não se amolda às hipóteses de concessão 

liminar de despejo, previstas no art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato. Todavia, 

conquanto não seja possível o deferimento da medida com base na Lei do 

Inquilinato, nada obsta que a questão seja apreciada com fundamento no 

art. 273, do CPC. - Nos termos do art. 273, do CPC, o juiz poderá antecipar 

total ou parcialmente os efeitos da tutela, desde que, diante de prova 

inequívoca dos fatos, se convença da verossimilhança das alegações da 

agravada, estando presente o fundado receio de dano grave ou de difícil 

reparação”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.238148-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 31/07/2014, publicação da súmula em 12/08/2014). 

Negritei. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo 

que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso, verifico a 

presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente a 

relevância da fundamentação, eis que a parte autora colacionou o 

Contrato de Locação (Id. 15393015) afirmando que o réu está inadimplente 

com os aluguéis e encargos e mesmo notificado (ID 15393026 e outros), 

permanece inerte, caracterizando a mora. Por outro lado, é notória a 

urgência do pedido, vez que a permanência da ré no imóvel pode gerar 

mais prejuízos a parte autora dos que até aqui causados, como por 

exemplo, aumentar o valor da dívida. 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] Por 

outro lado, o deferimento da medida antecipatória está condicionado ao 

oferecimento de caução, em razão do perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado. Isso porque, cumprido o mandado de despejo, o 

proprietário do imóvel poderá impossibilitar o retorno ao status quo ante, 

ao alugar ou alienar o bem a terceiro. Diante do exposto, com respaldo nos 

princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos 

jurisdicionais, de art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 8.245/1991, DEFIRO o pedido 

de liminar para determinar a ré a desocupar voluntariamente o imóvel, no 

prazo de 15 dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final 

deste prazo, o que desde já defiro, inclusive com reforço policial e 

arrombamento, caso necessário. Apresentada a caução pela parte autora, 

lavre-se o termo, após cumpra-se a ordem acima. Designo o dia 

22/01/2019, 09h00min para audiência de conciliação, que será 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, 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). Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003316-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKIS 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:

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: 1022167-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR DELGADO PEREIRA (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)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 86 de 300



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: 1016462-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CARDOSO DE OLIVEIRA (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:

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: 1032205-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK PIERRY GASPAR ROSA (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:

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: 1002807-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA CRUZ COSTA (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 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: 1015701-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE SOUZA (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:

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: 1019715-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBSON DA SILVA LEITE (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:

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: 1014438-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS MARTINS (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))

 

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: 1022338-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE ALMEIDA MESQUITA (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:

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: 1014663-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA SILVA PINHO (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:

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-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1037036-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA NAVES MAFRA OAB - MT21447/O (ADVOGADO(A))

DARLA EBERT VARGAS OAB - MT20010/A (ADVOGADO(A))

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO TECNOLOGIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 

AGRIMENSURA LTDA - ME (RÉU)
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Visto. Pereira Cardoso & Cardoso Ltda. ajuizou a presente Ação de 

Despejo c/c Rescisão Contratual com pedido de Liminar em desfavor da 

Geosolo Tecnologia, Consultoria e Assessoria em Agrimensura Ltda., ao 

argumento de que firmou Contrato de Locação com o réu, mas ele está 

inadimplente com o pagamento dos aluguéis desde abril/2018, deixando, 

assim, de cumprir com a sua obrigação contratual. Ao final pugna pela 

concessão da liminar para determinar a desocupação do imóvel, ou sua 

imediata imissão na posse, caso constatado o abandono do mesmo. No 

que tange ao pedido liminar, vale destacar que a Lei 12.112 de 2009 

ampliou as hipóteses de concessão da medida nas Ações de Despejo, 

sendo uma delas, a hipótese de falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, a saber: O art. 59, da Lei nº 

8.245/91 assim determina: § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação 

em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária e 

desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de 

aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo”: (...) VII – o 

término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem 

apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do 

contrato; IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no 

vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias 

previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção 

ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. Dessa 

forma, a liminar pode ser concedida em casos de falta de pagamento, por 

estar prevista esta hipótese no artigo 59, § 1º da Lei 8.245/91, consoante 

acima transcrito, desde que preenchidos dois requisitos básicos: a 

prestação de caução, bem como que a ação de despejo tenha como 

fundamento exclusivo um dos motivos elencados em numerus clausus, 

nos incisos I a IX, do § 1º, do supracitado dispositivo. No caso dos autos, 

verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente 

a relevância da fundamentação, eis que a parte Autora colacionou o 

Contrato de Locação (ID 16178172) afirmando que a parte ré está 

inadimplente com os aluguéis e mesmo notificada (ID 16178178), 

permanece inerte, além disso, os cheques repassados pela ré para 

pagamento dos alugueis, retornaram por insuficiência de fundos, 

conforme as provas colacionadas no processo, caracterizando a mora. 

Por outro lado, o deferimento da medida liminar está condicionado ao 

oferecimento de caução, em razão do perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado. Isso porque, cumprido o mandado de despejo, o 

proprietário do imóvel poderá impossibilitar o retorno ao status quo ante, 

ao alugar ou alienar o bem a terceiro. Diante do exposto, com respaldo nos 

princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos 

jurisdicionais, de art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 8.245/1991, DEFIRO o pedido 

de liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo 

de 15 dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste 

prazo, o que desde já defiro, inclusive com reforço policial e 

arrombamento, caso necessário. Apresentada a caução pela parte autora, 

lavre-se o termo, após cumpra-se a ordem acima. Se constatado pelo 

Oficial de Justiça o abandono do imóvel, nos termos do art. 66 da Lei n.º 

8.245/91, DEFIRO o pedido de imissão na posse em favor da parte autora. 

Determino, ainda que o Oficial de Justiça faça o relatório circunstanciado a 

respeito do estado do imóvel. Caso sejam encontrados bens no imóvel, 

deverão estes, serem depositados nas mãos do requerente, que não 

poderá se desfazer dos mesmos sem expressa autorização deste juízo, 

sob pena de ser responsabilizado civilmente. Designo o dia 05/02/2019, às 

11h30min para audiência de conciliação, que será 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). Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022600-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA NACARI GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (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: 1009951-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA HELENA DA SILVA (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 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: 1027884-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PINTO DE 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))

 

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: 1022116-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DE OLIVEIRA BARROS (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: 1025591-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DIAS 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:
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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: 1004339-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELLY FERREIRA MENDES 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:

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010374-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/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: 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))

 

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: 1015551-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ORTEGA KROLING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela 

de Urgência ajuizada por Maria de Fátima Ortega Kroling em desfavor de 

Universidade IUNI UNIC Educacional Ltda., aduzindo que é estudante do 

curso de medicina, sendo beneficiária do FIES, com cobertura de 89,83% 

desde 2016 e como de costume, realiza os aditamentos semestralmente. 

Narra que a ré unilateralmente reduziu o percentual financiado para 

85,34% e depois para 64,63%, e efetua uma cobrança mensal de R$ 

2.873,30, o qual totaliza R$ 8.821,04, o que considera abusivo, pois 

segundo o aditamento 1/2018, o valor devido é de R$ 692,14 mensalmente. 

Assim, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a 

promover a suspensão de qualquer cobrança excedente ao previsto no 

financiamento 89,83% do Fies; se abster de incluir o nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito; não criar óbice a autora de utilizar o portal 

do acadêmico e demais serviços disponíveis. A análise do pedido de 

urgência foi postergada para aguardar a defesa (Id. 13637920). A autora 

peticiona aduzindo que a ré nega a realização da rematrícula em razão da 

suposta existência de débito, consequentemente está impossibilitada de 

realizar o aditamento do Fies, por isso, requer que a requerida seja 

compelida a efetuar imediatamente a rematrícula da autora (Id. 15017344). 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] No caso vertente, observa-se a existência de contrato 

firmado entre a requerente e o FNDE em 2016 para abertura de crédito 

para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 89,83% do 

curso de graduação (ID 13518336), e desde então os aditamentos vêm 

sendo efetuados pela parte autora, bem como o pagamento de 10,17% 

restante (Id. 13518272). Mas observa-se pelo documento de Id. 13518272 

que consta realmente a redução do percentual financiado para 85,34% em 

1º/01/2018 e depois para 64,63% em 1º/04/2018, e a ré efetua cobrança 

de R$ 2.873,30 e etc., descrito como mensalidade, o que, neste juízo de 

cognição sumária, se mostra contrário a contratação realizada pela parte 

autora, demonstrando a probabilidade do direito pleiteado. Por outro lado, é 

notório o perigo de dano, vez que a autora poderá ser impedida de 

prosseguir com o curso, e ainda sofrer as consequências da suposta 

inadimplência. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição 

da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por 

sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de 

dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento 

do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da 

prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a 

potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar a Ré a promover a suspensão de qualquer 

cobrança excedente ao previsto no contrato/financiamento (89,83%), 

devendo a autora a arcar somente com os 10,17% restantes; se abster de 

incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; não criar 

óbice a autora de realizar a rematrícula e aditamentos, bem como de 

utilizar o portal do acadêmico e demais serviços disponíveis, sob pena de 

multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. 

Fixo o patamar da penalidade em R$ 20.000,00. 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 quinze dias: 

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 
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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, 23 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004363-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SABIO SILVESTRE (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))

 

Certifico que o Sr. Marcos Giubert Sucena Rasga, Médico Ortopedista e 

Traumatologista, Perito Judicial, designou o dia 18/12/2018, às 08:00 horas 

(ordem de chegada), para realização da perícia no Instituto Jardim - Av. 

das Flores, n. 257 Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, Tel: (65) 3365-0516, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a parte autora ser 

intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no exame pericial 

acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 

Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu 

múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003659-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS ALVES FONTES (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))

 

Certifico que o Sr. Marcos Giubert Sucena Rasga, Médico Ortopedista e 

Traumatologista, Perito Judicial, designou o dia 18/12/2018, às 08:00 horas 

(ordem de chegada), para realização da perícia no Instituto Jardim - Av. 

das Flores, n. 257 Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, Tel: (65) 3365-0516, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a parte autora ser 

intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no exame pericial 

acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 

Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu 

múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003599-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA SOUZA PEREIRA (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:

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 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: 1012328-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY SPINOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011908-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON LUIZ SANTOS GUIMARAES (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))

 

Tendo em vista que a intimação retro não foi publicada com os dados do 

patrono da parte requerida, remeto estes autos à expedição de matéria 

para a imprensa.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: 1012530-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008785-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY ERICK ROSSI BRANDAO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Considerando que o laudo pericial restou prejudicado confome termo de 

sessão de conciliação, 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. 
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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: 1008242-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ARRUDA GOMES (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:

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: 1011645-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PEREIRA 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:

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008280-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDER DE ARAUJO SERAFIM (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerente 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: 1013405-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar 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: 1013041-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CARDOSO 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:

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: 1002757-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOACIR DE LIMA (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))

 

Considerando que o laudo pericial restou prejudicado confome termo de 

sessão de conciliação, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006037-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGISVAN SIMOES 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 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 
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pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030944-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GABRIEL GUERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVAIL GONCALO PALHANO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Joaquim Gabriel Guerra da Silva ajuizou a presente Ação de 

Despejo c/c Cobrança e Pedido de Liminar em desfavor Rivail Gonçalo 

Plhano da Silva, ao argumento de que firmou Contrato de Locação de 

Imóvel residencial com o réu, mas ele está inadimplente com o pagamento 

dos aluguéis desde janeiro/2016, e as taxas de condomínio, deixando o 

requerido, assim, de cumprir com a sua obrigação contratual. Ao final 

pugna pela concessão tutela de urgência, com base no art. 300 do NCPC e 

59, §1º, da Lei 8.245/91, para que seja determinada a desocupação do 

imóvel. É permitida a concessão da tutela de urgência nas Ações de 

Despejo, entretanto, devem estar presentes os pressupostos legais 

impostos pelo artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A propósito, colaciono caso semelhante, com a norma anterior: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA 

VAZIA- LIMINAR - POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA COM 

BASE NO ART.273, DO CPC - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA 

DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO - VENCIDO O RELATOR. - A 

controvérsia posta nos autos não se amolda às hipóteses de concessão 

liminar de despejo, previstas no art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato. Todavia, 

conquanto não seja possível o deferimento da medida com base na Lei do 

Inquilinato, nada obsta que a questão seja apreciada com fundamento no 

art. 273, do CPC. - Nos termos do art. 273, do CPC, o juiz poderá antecipar 

total ou parcialmente os efeitos da tutela, desde que, diante de prova 

inequívoca dos fatos, se convença da verossimilhança das alegações da 

agravada, estando presente o fundado receio de dano grave ou de difícil 

reparação”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.238148-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 31/07/2014, publicação da súmula em 12/08/2014). 

Negritei. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo 

que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso, verifico a 

presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente a 

relevância da fundamentação, eis que a parte autora colacionou o 

Contrato de Locação (Id. 15393015) afirmando que o réu está inadimplente 

com os aluguéis e encargos e mesmo notificado (ID 15393026 e outros), 

permanece inerte, caracterizando a mora. Por outro lado, é notória a 

urgência do pedido, vez que a permanência da ré no imóvel pode gerar 

mais prejuízos a parte autora dos que até aqui causados, como por 

exemplo, aumentar o valor da dívida. 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] Por 

outro lado, o deferimento da medida antecipatória está condicionado ao 

oferecimento de caução, em razão do perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado. Isso porque, cumprido o mandado de despejo, o 

proprietário do imóvel poderá impossibilitar o retorno ao status quo ante, 

ao alugar ou alienar o bem a terceiro. Diante do exposto, com respaldo nos 

princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos 

jurisdicionais, de art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 8.245/1991, DEFIRO o pedido 

de liminar para determinar a ré a desocupar voluntariamente o imóvel, no 

prazo de 15 dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final 

deste prazo, o que desde já defiro, inclusive com reforço policial e 

arrombamento, caso necessário. Apresentada a caução pela parte autora, 

lavre-se o termo, após cumpra-se a ordem acima. Designo o dia 

22/01/2019, 09h00min para audiência de conciliação, que será 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, 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). Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1037036-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA NAVES MAFRA OAB - MT21447/O (ADVOGADO(A))

DARLA EBERT VARGAS OAB - MT20010/A (ADVOGADO(A))

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO TECNOLOGIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 

AGRIMENSURA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Pereira Cardoso & Cardoso Ltda. ajuizou a presente Ação de 

Despejo c/c Rescisão Contratual com pedido de Liminar em desfavor da 

Geosolo Tecnologia, Consultoria e Assessoria em Agrimensura Ltda., ao 

argumento de que firmou Contrato de Locação com o réu, mas ele está 

inadimplente com o pagamento dos aluguéis desde abril/2018, deixando, 

assim, de cumprir com a sua obrigação contratual. Ao final pugna pela 

concessão da liminar para determinar a desocupação do imóvel, ou sua 

imediata imissão na posse, caso constatado o abandono do mesmo. No 

que tange ao pedido liminar, vale destacar que a Lei 12.112 de 2009 

ampliou as hipóteses de concessão da medida nas Ações de Despejo, 

sendo uma delas, a hipótese de falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, a saber: O art. 59, da Lei nº 

8.245/91 assim determina: § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação 

em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária e 

desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de 

aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo”: (...) VII – o 

término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem 

apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do 

contrato; IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no 

vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias 

previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção 

ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. Dessa 

forma, a liminar pode ser concedida em casos de falta de pagamento, por 

estar prevista esta hipótese no artigo 59, § 1º da Lei 8.245/91, consoante 

acima transcrito, desde que preenchidos dois requisitos básicos: a 

prestação de caução, bem como que a ação de despejo tenha como 
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fundamento exclusivo um dos motivos elencados em numerus clausus, 

nos incisos I a IX, do § 1º, do supracitado dispositivo. No caso dos autos, 

verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente 

a relevância da fundamentação, eis que a parte Autora colacionou o 

Contrato de Locação (ID 16178172) afirmando que a parte ré está 

inadimplente com os aluguéis e mesmo notificada (ID 16178178), 

permanece inerte, além disso, os cheques repassados pela ré para 

pagamento dos alugueis, retornaram por insuficiência de fundos, 

conforme as provas colacionadas no processo, caracterizando a mora. 

Por outro lado, o deferimento da medida liminar está condicionado ao 

oferecimento de caução, em razão do perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado. Isso porque, cumprido o mandado de despejo, o 

proprietário do imóvel poderá impossibilitar o retorno ao status quo ante, 

ao alugar ou alienar o bem a terceiro. Diante do exposto, com respaldo nos 

princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos 

jurisdicionais, de art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 8.245/1991, DEFIRO o pedido 

de liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo 

de 15 dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste 

prazo, o que desde já defiro, inclusive com reforço policial e 

arrombamento, caso necessário. Apresentada a caução pela parte autora, 

lavre-se o termo, após cumpra-se a ordem acima. Se constatado pelo 

Oficial de Justiça o abandono do imóvel, nos termos do art. 66 da Lei n.º 

8.245/91, DEFIRO o pedido de imissão na posse em favor da parte autora. 

Determino, ainda que o Oficial de Justiça faça o relatório circunstanciado a 

respeito do estado do imóvel. Caso sejam encontrados bens no imóvel, 

deverão estes, serem depositados nas mãos do requerente, que não 

poderá se desfazer dos mesmos sem expressa autorização deste juízo, 

sob pena de ser responsabilizado civilmente. Designo o dia 05/02/2019, às 

11h30min para audiência de conciliação, que será 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). Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006284-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DA SILVA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006284-08.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Vilson da Silva Brandão em face de 

Telefônica Brasil S/A – Vivo. A decisão de Id nº 5072627 determinou a 

citação da parte requerida. A contestação foi apresentada no Id nº 

9213926. Impugnação à contestação no Id nº 10193601. Da preliminar de 

falta de interesse de agir. Diz-se que está presente o interesse de agir 

quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para 

alcançar o bem da vida pretendido, interesse esse que está sendo 

resistido pela parte ex adversa, bem como quando a via processual lhe 

traga utilidade real, ou seja, a possibilidade de que a obtenção da tutela 

pretendida melhore na sua condição jurídica. A aferição efetiva e real das 

chamadas condições da ação implica forçosamente o exame de pontos 

que se encontram no âmbito da relação de direito material posta à 

apreciação do juiz e, por via de conseqüência, julgamento do mérito. Num 

juízo preliminar, constata-se que a autora alega a inexistência do débito 

cobrado pela requerida, pugnando pelo ressarcimento dos danos 

ocorridos, desse modo, em razão de haver uma relação contratual com a 

requerida, existe sua pretensão de litigar em juízo. Assim REJEITO a 

preliminar. No mais, o processo se encontra regular, não havendo 

preliminares ou irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade 

razão pela qual dou o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, a existência de fraude na contratação, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, sua extensão e o nexo causal. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016829-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA EDITH BORGES FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO OAB - MT0014511A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016829-40.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional ajuizada por Flavia Edith Borges Ferraz em 

desfavor de FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais. A parte 

autora se manifestou no ID nº 14145299, informando não possuir mais 

interesse no prosseguimento do presente feito, requerendo a desistência 

do mesmo e sua extinção. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela 

parte autora no ID nº 14145299, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 

485, VIII do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso nos autos 

do advogado do requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

observados as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012503-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIAN DUARTE DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012503-37.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Hospital de Medicina 

Especializada Ltda. – Hospital Santa Rosa em desfavor de Valquirian 

Duarte da Silva. A parte autora se manifestou no ID nº 10913976, 

informando não possuir mais interesse no prosseguimento do presente 

feito, requerendo a desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência 

da ação formulada pela parte autora no ID nº 10913976, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022192-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTINA RODRIGUES NAZARE (REQUERENTE)

GIOVANNI DA SILVA NAZARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REQUERIDO)

 

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: 1029015-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA NEVES SORIANO MARMORA (AUTOR(A))

PAULO ROBERTO MARMORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER OAB - MT19676/O 

(ADVOGADO(A))

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT0006000A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA (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: 1013700-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ROSA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY GUIRRA CORTE OAB - MT22080/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP (RÉU)

CAIO VELLOSO NUNES (RÉU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274/O-O 

(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: 1032823-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PERES DE BARROS PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPG DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FRANCISCO RUIVO OAB - SP203688 (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001939-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANSELMO CURSINO JORGE (REQUERIDO)

 

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: 1012393-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA TREVISAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DA SILVA ALVES OAB - MT19155/O (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.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030301-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESARIO RODRIGUES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RENATA DE SOUSA ESCOLA OAB - MT22954/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1030301-74.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CESARIO 

RODRIGUES DE SALES REQUERIDO: CONSÓRCIO NACIONAL 

VOLKSWAGEN LTDA Vistos etc. Segue informações concernentes ao 

RAI.n.1012430-57.2018, encaminhadas via malote digital. No mais, intimo o 

autor para impugnar a contestação, no prazo legal. CUIABÁ, 13 de 

novembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036232-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036232-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA Vistos... Compulsando os 

autos, constato a ausência do recolhimento da guia taxas e custas 

judiciais, portanto intimo a parte autora para, no prazo de 15 dias efetuar o 

recolhimento da guia retro mencionada e/ou, em sendo o caso, somente 

comprovar o seu recolhimento, sob pena de extinção. Nesse sentido: 
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APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - 

EXTINÇÃO DO FEITO - INTIMAÇÃO PESSOAL - Deixando a parte de 

comprovar o recolhimento das custas iniciais no prazo legal, há que se 

declarar extinto o processo. Não se faz necessário que a parte seja 

intimada pessoalmente da decisão que determinou o recolhimento das 

custas, bastando, nesse caso, apenas a intimação do procurador da 

parte. (TJ-MG – AC: 10079120010131002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, 

Data de Julgamento: 04/07/2013, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 12/07/2013) Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de novembro de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038223-69.2018.8.11.0041

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:

RAMAO DE SOUZA MARTINS NETTO (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 3 8 2 2 3 - 6 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAMAO DE 

SOUZA MARTINS NETTO Verifiquei que as custas iniciais foram 

recolhidas. - Paulo Vistos... 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 VOLKSWAGEN FOX, placa: FCP-7905 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 

liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DO REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS, ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS 

MORATÓRIOS CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias 

da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por 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, 9 de novembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038248-82.2018.8.11.0041

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 95 de 300



(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACILDO JOSE SODRE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 3 8 2 4 8 - 8 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JACILDO JOSE 

SODRE DA SILVA Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - 

Paulo Vistos... Compulsando os autos, verifico que a tentativa de 

notificação extrajudicial, contida no ID 16293260 restou prejudicada, haja 

vista que a entrega não pode ser efetivada devido ao motivo “AUSENTE”, 

portanto não comprovada a constituição em mora do requerido. Nesse 

sentido a jurisprudência do TJMT: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO 

CONSTANTE NO CONTRATO MAS DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE" 

- NÃO PROVIDENCIADA NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS - MORA NÃO 

CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação 

extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato mas 

devolvida pelo motivo "ausente" não é suficiente para comprovar a mora, 

cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente 

(Súmula n. 72/STJ). (Ap 45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, 

Publicado no DJE 26/05/2017) (TJ-MT - APL: 00209488620148110002 

45724/2017, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de 

Julgamento: 24/05/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 26/05/2017) Desta feita, intimo a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando aos autos documento que 

comprove a devida constituição em mora da parte adversa, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de novembro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038450-59.2018.8.11.0041

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:

ANA MOURA DE CAMPOS GIMENEZ (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 3 8 4 5 0 - 5 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANA MOURA DE 

CAMPOS GIMENEZ Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - 

Paulo Vistos... Inicialmente, constato que o devedor contratou duas cotas 

de consórcio, sendo que uma findava em 10/06/2017 e a outra em 

10/01/2019, com 46 parcelas de R$465,27 enquanto o autor refere-se as 

parcelas de 10/08/2018 a 10/10/2018, indicando para quitação do contrato 

o montante de R$1.830,80 portanto, esse será o valor da purgação da 

mora, não podendo reclamar diferenças em caso de pagamento, posto, 

que foi ele mesmo que indicou tal quantia como sendo o total devido 

PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. 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 FIAT DOBLO, 

placa: ETJ-6388 (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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 96 de 300



CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

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, 9 de novembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038691-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (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:

EVERTON FERNANDES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038691-33.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

EVERTON FERNANDES DE CAMPOS Verifiquei que as custas iniciais 

foram recolhidas. - Paulo Vistos... Em consulta ao sistema PJE, 

verificou-se a existência de uma ação de busca e apreensão que tramita 

perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, 

envolvendo as mesmas partes e tendo por objeto o mesmo contrato que 

ampara esta (Processo nº 1013740-72.2018.8.11.0041), estando 

pendente somente a homologação de um pedido de desistência. Desta 

feita, considerando que o juízo da 4ª VEDB apreciou o pedido envolvendo 

o mesmo contrato em maio deste ano, enquanto que esta ação foi 

interposta em novembro deste ano, declino minha competência para 

processar e julgar o presente feito e determino sua remessa à 4ª Vara 

Especializada em Direito Bancário desta comarca. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 

de novembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037844-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE DE CASTILHO MOURA SOUZA (EXECUTADO)

CLEOMAR ALVES DE JESUS SOUZA (EXECUTADO)

LANNE MODA FASHION E CONFECCOES LTDA - 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: 

1037844-31.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: LANNE MODA FASHION E CONFECCOES LTDA - ME, 

CLEOMAR ALVES DE JESUS SOUZA, ELAINE DE CASTILHO MOURA 

SOUZA Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... 

Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, 

para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve 

o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado 

a possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Observando-se o comprovante de diligência 

contido no ID 16369346. Quanto ao pleito de expedição de certidão de 

distribuição do feito, com a finalidade de registro nos cartórios de bens, 

faço constar que a exequente deve diligenciar junto à secretaria do juízo. 

Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Citem-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 9 de novembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038074-73.2018.8.11.0041

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:

CLARICE NAGEL RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038074-73.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: CLARICE NAGEL RODRIGUES Verifiquei que as custas 

iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Concedo o prazo de 15 dias, 

para que venha aos autos o termo de acordo noticiado no ID.16489856. 

TRANSCORRIDO, em caso de silêncio, cite-se a executada, expedindo-se 

o mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, 

sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando-a, na forma prevista no artigo 829 

do CPC. Conste no mandado a possibilidade de a executada reconhecer a 

dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando 

que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo 

códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 

212, § 2º, do CPC. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de novembro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037939-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SOUZA GIL DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 
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1037939-61.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: RICARDO SOUZA GIL DO AMARAL Verifiquei que as 

custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Cite-se o executado, 

expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 

(três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, 

munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de 

tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-o, na forma 

prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade do 

executado reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do 

débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o 

saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de 

novembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034324-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUEL TOLEDO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034324-63.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: JOSUEL TOLEDO DE CARVALHO Vistos... Compulsando os 

autos, verifico que a tentativa de notificação extrajudicial contida no ID 

15826435 restou prejudicada, haja vista que a entrega não pode ser 

efetivada devido ao motivo “MUDOU-SE”, portanto não comprovada a 

constituição em mora do requerido. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PROTESTO DO 

TÍTULO. DEVEDOR EM LOCAL INCERTO. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. 

POSSIBILIDADE. MORA COMPROVADA. LIMINAR DEFERIDA. I - A 

comprovação da mora do devedor efetivada antes das alterações 

introduzidas pela Lei 13.043/2014, na hipótese de alienação fiduciária, 

deve ocorrer por meio de notificação enviada por Cartório Extrajudicial ou 

através do protesto do título, aplicando-se as disposições constantes do 

Decreto-Lei 911/69 vigentes à época em que o devedor foi constituído em 

mora. II - Não sendo possível a intimação pessoal do devedor, resta 

autorizada a intimação por edital acerca do protesto do título. (TJ-MG - AI: 

10702130056493001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de 

Julgamento: 02/06/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 26/06/2015). No mais, constato a ausência do recolhimento da 

guia concernente às taxas e custas judiciais. Desta feita, intimo a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando aos autos 

documento que comprove a devida constituição em mora da parte 

adversa, bem como promovendo ao recolhimento da guia retro 

mencionada, tudo sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de 

novembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035182-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLENGTON AMORIM CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035182-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: WELLENGTON AMORIM CAMPOS Verifiquei que as 

custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Recebo a emenda a 

inicial IDs: 16341571 e 16341573. Apesar de o autor atribuir a causa o 

valor de R$ 44.956,55, tenho que o valor correto é aquele contido na 

planilha de débitos (ID 15916155), qual seja, R$ 37.350,40. Portanto fixo o 

valor da causa, e consequentemente o valor para purgação da mora, em 

R$ 37.350,40. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo TOYOTA ETIOS, placa: QCP-5785 (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 
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fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria 

de Estado de Fazenda. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso 

haja necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o 

faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 8 de novembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038279-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS IMMICH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038279-05.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: JEAN CARLOS IMMICH Verifiquei que as custas iniciais foram 

recolhidas. - Paulo Vistos... Da análise dos autos, constato que o contrato 

(ID 16296168) está incompleto, já que não informa o endereço do 

requerido, fato solvido com o documento ID.16296172 - RUA SÃO 

CRISTOVÃO 711 CEP 78015300, no entanto, a correspondência foi 

encaminhada para RUA SÃO CRISTOVÃO 948, APTO 5 CUIABÁ - CEP 

78015150. Se isso não bastasse, verifico ainda que a tentativa de 

notificação extrajudicial contida no mesmo ID restou prejudicada, já que a 

entrega não pode ser efetivada devido ao motivo “AUSENTE”, o que não 

comprova a constituição em mora do requerido. Nesse sentido a 

jurisprudência do TJMT: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO MAS DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE" - NÃO 

PROVIDENCIADA NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS - MORA NÃO 

CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação 

extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato mas 

devolvida pelo motivo "ausente" não é suficiente para comprovar a mora, 

cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente 

(Súmula n. 72/STJ). (Ap 45724/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, 

Publicado no DJE 26/05/2017) (TJ-MT - APL: 00209488620148110002 

45724/2017, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de 

Julgamento: 24/05/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 26/05/2017) Desta feita, intimo a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, comprove a devida constituição em mora do devedor, 

observando a divergência de endereços, tudo sob pena de extinção. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de novembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023798-71.2017.8.11.0041

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:

JOMAYRA SILVA NEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT0011806A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023798-71.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: JOMAYRA SILVA NEVES Vistos etc... Segue alvará em favor 

do requerente, conforme dados bancários indicados na petição de Id. 

12555731, (Agência 4040, C/C 1-9, Banco Bradesco 237, Titularidade 

Banco Bradesco S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12). Após, em nada 

requerendo, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019660-61.2017.8.11.0041

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:

JACKELINE APARECIDA DE LIMA SIQUEIRA BATISTA SERRA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019660-61.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: JACKELINE APARECIDA DE LIMA SIQUEIRA BATISTA SERRA 

Vistos etc... Compulsando os autos, tenho que foi requerido na petição de 

Id. 12576578, o levantamento de R$ 22.908,17 em favor do Banco Itaú 

(Agência 1000, C/C 45023-7, Banco Itaú 341, Titularidade Itaú Unibanco, 

CNPJ 60.701.190/0001-04) e R$ 2.545,35 em favor de Vilela e Ibañez 

Sociedade de Advogados (Agência 8143, C/C 15016-0, Banco Itaú 341, 

Titularidade Vilela e Ibañez Sociedade de Advogados, CNPJ 

08.881.788/0001-02), no entanto, o valor consignado refere-se ao total 

devido somente para a Instituição Financeira, ficando os honorários 

advocatícios e as custas, para a fase de cumprimento de sentença. Desta 

feita, intimo o autor para esclarecer em 15 dias, a divisão dos valores 

supra mencionados. Em nada requerendo, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de novembro de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022022-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVCONTROL CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374/O-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022022-70.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: SERVCONTROL CONTABILIDADE LTDA - 

ME Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR 

fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em 

face de SERVCONTROL CONTABILIDADE LTDA ME, todos qualificados 

nos autos em referência, visando à apreensão do veículo Nissan Frontier, 

placa NTX9723, conforme descrito na peça vestibular, diante de a 

constituição em mora da ré quanto ao inadimplemento do ajustado no 

contrato de financiamento celebrado com cláusula de alienação fiduciária, 

pleiteando pela concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a 

procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas 

mãos, além de a condenação da ré em custas e honorários de advogado. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 65.874,87 e acostou os documentos Id. 

4313928 a 4317558. A liminar foi deferida no Id. 4451538 e cumprida no Id. 

4910922. A ré apresentou a contestação Id. 5009171, para aventar em 

preliminar a utilização de notificação divergente da parcela questionada, 

não sendo notificada para o pagamento do débito, decorrente da remessa 

para endereço diferente e recebido por terceira pessoa. Alega que o 

pagamento das parcelas vincendas deve ser apurado mediante simples 

cálculo, não sendo o caso de pagamento integral. Pugna pelo acolhimento 

das preliminares, concessão das benesses da assistência judiciária e a 

conversão da busca e apreensão em depósito. Impugnação à contestação 

Id. 12942107. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 

355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, ajuizada com amparo legal no Decreto-Lei 911/69, 

na qual visa o autor a apreensão do veículo descrito na inicial, ante a mora 

da parte ré e o gravame de alienação fiduciária disposto em contrato de 

financiamento. Concernente às preliminares firmadas, faço constar, 

quanto a entrega da notificação, constato que conforme documento Id. 

4313987, a notificação extrajudicial trata das parcelas vencidas de 

26/03/2016, mesma data constante na petição inicial. Embora tenha a ré 

afirmado que o documento em tela faria menção à prestações já quitadas, 

não apresentou provas de sua assertiva, sendo seu o ônus da prova 

quanto ao pagamento das mensalidades assumidas. De mais a mais, 

observo que a missiva foi entrege no mesmo endereço disposto no 

contrato (Id. 4313970 – Pág. 1), revelando-se, de acordo com o 

posicionamento jurisprudencial já pacificado pelos tribunais pátrios, válida 

quando encaminhada em tal localidade, independente da pessoa que a 

receba. Nesse sentido, a orientação sedimentada pelo Colendo STJ: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E 

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. 

DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VIA POSTAL. SÚMULA Nº 83/STJ. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

REVISIONAL. INVIABILIDADE. 1. O tribunal local decidiu de acordo com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a 

notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde 

que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de 

recebimento. Precedente. 2. O simples ajuizamento de ação revisional não 

descaracteriza a mora, nem mesmo quando o reconhecimento de 

abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de 

inadimplência contratual. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” 

(AgInt no AREsp 863.320/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017) 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. 

INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. INCABÍVEL A 

MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL. 1. A ação de revisão contratual não impede a tramitação de 

ação de busca e apreensão. Precedentes. 2. Para a constituição em mora, 

é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja 

feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no 

caso dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no 

AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017) “PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. OS TABELIÃES DEVEM VELAR PELA AUTENTICIDADE, 

PUBLICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS. EM CASO DE PROTESTO DE 

TÍTULOS OU OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA, O TABELIÃO, AINDA 

QUE O DEVEDOR RESIDA EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA 

SERVENTIA, DEVE SEMPRE BUSCAR EFETUAR A INTIMAÇÃO, POR VIA 

POSTAL. PROTESTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE 

DE SER REALIZADO NO CARTÓRIO DE PROTESTO DO DOMICÍLIO DO 

DEVEDOR OU NO CARTÓRIO EM QUE SE SITUA A PRAÇA DE 

PAGAMENTO INDICADA NO TÍTULO, CABENDO A ESCOLHA AO CREDOR. 

Para fins do art. 543-C do CPC: 1. O tabelião, antes de intimar o devedor 

por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do 

envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que 

procedeu ao apontamento do protesto; 2. É possível, à escolha do credor, 

o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, 

no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou 

no domicílio do devedor. 3. No caso concreto, recurso especial provido”. 

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.398.356 - MG 2013/0268788-2 - 

RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO) DA BUSCA E 

APREENSÃO Da documentação encartada com a inicial, é possível extrair 

a relação contratual existente entre as partes, com cláusula de gravame 

de alienação fiduciária sobre o bem descrito pelo autor e apreendido no Id. 

4910927. Da mesma sorte, revela-se incontroversa a mora da parte ré, 

tanto que em sua manifestação nada alegou a respeito, já que, apesar de 

fazer menção à forma de cálculo das parcelas vincendas, não 

demonstrou a intenção de pagar o montante devido, tampouco apresentou 

provas com relação à quitação do débito. De conseguinte, restando 

presentes os pressupostos legais de constituição e desenvolvimento do 

processo, aliada a prova documental inequívoca, de rigor a procedência 

do feito, não se falando, em conversão da ação em depósito, que sequer 

possui previsão no hodierno CPC. Quanto a vigência do contrato, desde já 

faço constar que não é “extra petita” a sentença que julga procedente o 

pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão contratual entre as 

partes. Isso porque, conforme determina o § 1º do art. 3º do Decreto-lei nº 

911/69: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”. A 

rescisão contratual decorre do inadimplemento do devedor em relação às 

prestações assumidas. É cediço que a consolidação da propriedade plena 

da instituição financeira sobre o bem alienado causa o rompimento do 

vínculo contratual existente entre partes, e que o saldo da alienação do 

bem deve ser destinado ao abatimento do montante devido, salientando 

que subsistindo o débito ou existindo crédito em favor da parte devedora, 

esse poderá ser cobrado ou restituído em cumprimento de sentença. 

Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: “APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

RESCISÃO DO CONTRATO. A efetivação da busca e apreensão acarreta, 

como corolário lógico, a rescisão contratual, tendo em vista a 

consolidação da posse e da propriedade em favor do credor fiduciário em 

face do inadimplemento do devedor. Desse modo, não é extra petita a 

sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a 

rescisão contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70071369698, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - 

MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO 

CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM 

PARA EVENTUAL RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO 

REMANESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos firmados na 

vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta 
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como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. Precedente 

do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o 

inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade 

contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da 

posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente 

rescisão contratual. Somente se apura a existência de saldo a favor do 

devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o 

credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a 

condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas 

pagas”. (Ap 68857/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

14/04/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão 

movida por BANCO BRADESCO S/A em face de SERVCONTROL 

CONTABILIDADE LTDA ME, declarando rescindido o contrato firmado entre 

as partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário 

fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, 

valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de 

propriedade. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão das benesses 

da assistência judiciária, que concedo nesta oportunidade. Transitada em 

julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021458-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SILVA DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SILVA NAVARRO OAB - SP246261 (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO DE FARIA OAB - SP173183 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO RUY BARROSO DE MELLO OAB - SP153707 (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE DE FREITAS BRAGA PELLON OAB - RJ20387 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021458-57.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ROBERTO SILVA DA 

CUNHA RÉU: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO C.C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL ajuizada por 

ROBERTO SILVA DA CUNHA em face de PORTOSEG S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, todos qualificados nos autos em 

referência, relatando o autor que firmaram as partes um contrato de 

financiamento, destinado à aquisição do veículo VW Gol placa NJK4375, 

contudo, constatou a abusividade praticada pela instituição financeira, 

sendo esta a razão pela qual pretende a revisão contratual, mediante a 

aplicação das normas consumeristas, objetivando: - a declaração da 

nulidade das cláusulas abusivas; - a limitação dos juros remuneratórios em 

12% ao ano; - o afastamento da prática de capitalização de juros e o uso 

da tabela Price, suscitando a inconstitucionalidade da Medida Provisória 

que a instituiu; - o expurgo da comissão de permanência, que não pode 

cumular com outros encargos; - ser restituído da cobrança indevida a título 

de taxa de abertura de crédito e de emissão de boleto bancário; - a 

restituição do que foi pago a maior; - em antecipação de tutela, a 

autorização para consignação da parcela no valor que entende devido; - a 

inversão do ônus da prova; - a concessão das benesses da assistência 

judiciária; - a condenação da parte adversa ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 

15.702,72 e acostou documentos. Na decisão de 27/03/2017 foi concedida 

a assistência judiciária e deferido o pedido de consignação judicial das 

parcelas. O réu foi citado e em contestação Id. 8807696 – Pág. 1/18 aduz 

que: - é inviável a revisão de cláusulas contratuais, invocando o princípio 

“pacta sunt servanda”, não se falando em contrato de adesão; - está 

superada a tese de limitação constitucional ou legal dos juros 

remuneratórios, possuindo estes livre estipulação; - a capitalização de 

juros possui respaldo legal; - é lícita a incidência da comissão de 

permanência, sendo regulares os encargos moratórios entabulados; - as 

taxas e tarifas administrativas praticadas possuem autorização legal; - 

não estão caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil; - não 

se fala em repetição do indébito; - não estão presentes os requisitos da 

tutela antecipada; - não se aplica a inversão do ônus da prova; Ao final, 

pleiteia pela improcedência da ação, condenando a parte adversa aos 

ônus decorrentes da sucumbência. Impugnação à contestação Id. 

8807696 – Pág. 24/32. Na decisão Id. 8807702 foi determinada a 

redistribuição dos autos, inicialmente ajuizados em São Paulo – Foro 

Central e, instado a se manifestar, comprovando as consignações, 

quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta 

em exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no 

art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. No que tange 

ao requerimento firmado na inicial de reconhecimento de nulidade de todas 

as cláusulas abusivas, tenho que não há como ser apreciado tal pedido, 

posto que sem a correspondente causa de pedir, ou tampouco 

especificação de qual seria o excesso cometido, bem como, a inovação 

na fase de impugnação à contestação quanto a restituição em dobro. 

Cumpre ressalvar que, conforme o disposto no art. 330, § 1º, inciso III do 

CPC, a peça inaugural deverá ser considerada inepta quando "da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão", isso porque o 

nosso ordenamento adota a teoria da substanciação da causa de pedir, 

exigindo que a parte autora, na exordial, decline os fatos e fundamentos 

jurídicos do pedido, senão vejamos a lição de Humberto Theodoro Júnior a 

respeito: "Quando o Código exige a descrição do fato e dos fundamentos 

jurídicos do pedido, torna evidente a adoção do princípio da substanciação 

da causa de pedir, que se contrapõe ao princípio da individuação. (...) 

Para a substanciação, adotada por nossa lei processual civil, o exercício 

do direito de ação deve se fazer à base de uma causa petendi que 

compreenda o fato ou o complexo de fatos de onde se extraiu a 

conclusão a que chegou o pedido formulado na petição inicial. A descrição 

do fato gerador do direito subjetivo passa, então, ao primeiro plano, como 

requisito que, indispensavelmente, tem de ser identificado desde logo." (in, 

Curso de Direito Processual Civil, V. I, 41ª ed., p. 326). Sob esse prisma, 

extrai-se que o autor, ao deduzir em juízo a sua pretensão, deve indicar, 

além do direito subjetivo que pretende exercitar, também a sua origem e a 

vinculação lógica destes com o pedido formulado, para permitir à parte 

contrária a compreensão da demanda e a possibilidade do exercício pleno 

do direito de defesa. Assim o entendimento sedimentado pelo Superior 

Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo como também por meio de a 

Súmula n. 381/STJ, que determina que “nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas”, pois deve a 

matéria que pretende a parte seja declarada nula ser devidamente 

esclarecida na inicial, para o exame do Judiciário, sob pena de ofensa ao 

princípio da liberdade contratual, senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. RECURSO 

DESAFETADO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Ação revisional de negócio 

jurídico bancário (contrato de financiamento de veículo automotor), 

postulando a nulidade de cláusulas abusivas relativas a encargos 

financeiros. 2. Parcial provimento do recurso especial para permitir a 

cobrança da comissão de permanência e das tarifas administrativas (TAC 

e TEC), bem como para decotar da condenação a determinação de 

restituição imediata do valor residual garantido (VRG) ao arrendatário 

(Súmula n.º 381/STJ). 3. Ponderação do relator no sentido da revisão por 

esta Corte da orientação jurisprudencial firmada em sede de recurso 

repetitivo (REsp 1.031.530/RS, DJe 10/03/2009) e transformada na Súmula 
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n.º 381/STJ ("Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas"), em face do disposto no art. 10 do 

CPC/2015. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 

1465832/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 27/06/2017) Também nessa vertente, 

a orientação sedimentada pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONSIGNAÇÃO C/C REVISÃO 

DE CLÁUSULAS – CONTRATO DE MÚTUO – JUROS REMUNERATÓRIOS – 

FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – 

PRECEDENTES DO STJ – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE DIVERSAS 

TARIFAS E TAXAS – PEDIDO GENÉRICO – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE 

FORA DO ROL DO PARÁGRAFO 1º DO ART. 324 DO CPC – SÚMULA Nº 

381 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Salvo nas 

hipóteses do parágrafo 1º do art. 324 do CPC, é defeso à parte 

apresentar pedido genérico, pois a jurisdição só atua sobre fatos 

concretos, não podendo o Judiciário fazer trabalho de garimpagem, para 

dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito. ‘Nos contratos bancários, 

é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas’. 

(Súmula nº 381 do STJ) O mínimo que se espera do autor em uma 

demanda judicial é que aponte as supostas ilegalidades em cada contrato 

a ser revisionado, não basta o simples discorrer sobre eventuais abusivas 

ou ilegais, de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas 

irregulares. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de 

Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.” (Ap 

37634/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018) Sendo 

assim, passo ao exame da matéria devidamente suscitada na peça 

vestibular. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS Com relação ao pedido de 

redução dos juros remuneratórios a 12% a.a., imperioso se faz esclarecer 

que é voz corrente a abusividade da cobrança de juros em patamares 

além da média de mercado, por ser considerado excessivo, acarretando 

exorbitante lucro à instituição financeira em detrimento do consumidor. 

Embora os Tribunais Superiores tenham sedimentado o posicionamento 

sobre a inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura) após o 

advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e, tendo a Emenda 

Constitucional nº 40 revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192 

da CF/88, não se fala em limitação constitucional dos juros em 12% ao 

ano, senão vejamos: Súmula 596/STF: “As disposições do Decreto 

22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos 

cobrados nas operações realizadas por instituições financeiras públicas 

ou privadas que integram o sistema financeiro nacional.” Súmula 

Vinculante n. 7: “A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada 

pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 

12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei 

complementar.” Súmula 382/STJ: “A estipulação de juros remuneratórios 

superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Súmula 

381/STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade de cláusulas.” No caso em tela, ao se ter em vista 

que, não obstante o posicionamento jurisprudencial acerca da ilegalidade 

dos juros praticados em dissonância da média de mercado, não formulou 

pedido nesse sentido, REJEITO este requerimento. DA CAPITALIZAÇÃO 

DE JUROS Afirma o autor a inconstitucionalidade da Medida Provisória que 

regulamentou a capitalização de juros, tratando-se de prática vedada em 

nosso ordenamento. Em que pese a alegação de que juros capitalizados 

aumentam demasiadamente a dívida, devendo ser afastados, com a 

declaração da inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 1963/00 e 

2.170-36/2001, há de se ter em vista que a EC nº 40/03 determinou 

expressamente a desnecessidade de lei complementar única e específica 

para disciplinar todo o sistema financeiro nacional, estabelecendo, 

entretanto, no caput do art. 192, CF/88, que este será regulado por lei 

complementar, nos moldes do princípio da reserva legal. Todavia, esta 

exigência para tratamento via lei complementar refere-se à 

regulamentação estrutural do sistema financeiro nacional, suas regras não 

estão vinculadas a este sistema legal, razão pela qual não se fala em 

inconstitucionalidade da Lei 10.931/04. Nesse sentido: “CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO. MATÉRIA CÍVEL E COMERCIAL. RELAÇÃO ENTRE 

PARTICULARES. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. LEI 

10.931/2004. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA. - Não é 

inconstitucional a Lei 10.931/2004 que instituiu a cédula de crédito 

bancário, ao fundamento de que a matéria nela versada exigiria Lei 

Complementar. A exigência inserta no art. 192 da Constituição Federal 

atinente à regulamentação do Sistema Financeiro Nacional não abarca a 

disciplina das relações contratuais - documentação do débito, modo de 

cobrança dos juros e forma de circulação da cédula, dentre outras- 

estabelecida entre particulares e instituições financeiras.” (TJMG - 

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL N° 

1 . 0 0 2 4 . 0 6 . 0 0 4 9 2 8 - 5 / 0 0 3  N A  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L  N º 

1.0024.06.004928-5/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. ALEXANDRE 

VICTOR DE CARVALHO - RELATORA PARA O ACÓRDÃO: EXMª SRª. 

DESª. SELMA MARQUES). Demais disso, imperioso considerar que, apesar 

de o STF, guardião da constituição, ainda não ter julgado a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2.316, o STJ destacou o Recurso Especial nº 

973.827-RS – 2ª Seção, como representativo de controvérsia e 

processado sob o rito do art. 543-C do CPC (recurso repetitivo), no qual a 

Min. Isabel Galloti, divergindo do Sr. Ministro Relator e dando provimento ao 

recurso especial em maior extensão, no que foi acompanhada pelos Srs. 

Ministros Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Villas Bôas Cueva e Marco 

Buzzi, a Seção, por maioria, deu provimento ao recurso especial, em maior 

extensão, vencidos os Srs. Ministros Relator, Paulo de Tarso Sanseverino 

e Nancy Andrighi, fixando na ementa, para efeitos do art. 543-C do CPC 

que: “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. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, 

de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros 

compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, 

prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de 

estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica 

capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de 

juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 

22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida 

a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a 

comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros 

encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos 

encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que 

decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas 

contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido.” (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). Neste julgamento, 

entendeu-se que a existência da ADI nº 2.316, pendente de julgamento, 

não obsta a apreciação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça em 

seus aspectos infraconstitucionais, ressaltando que a jurisprudência de 

ambas as Turmas da 2ª Seção era já unânime quanto à prevalência do art. 

5º da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 

2.170-36/2001, sobre o art. 591 do Código de 2002, e, consequentemente, 

com relação à possibilidade de cobrança, nos contratos celebrados após 

31.3.2000, de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano, 

desde que expressamente pactuada. Feitas essas ressalvas, cai por terra 

a tese de inconstitucionalidade pelo fato de ter sido o dispositivo inserido 

com finalidade de fixar regras sobre a administração de recursos do 

Tesouro Nacional. Deste modo, consoante sedimentado pelo Colendo STJ, 

é possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor 

da MP 2170-36, bem como o posterior advento do art. 28 da Lei n.º 

10.931/04, sendo considerada expressamente convencionada quando a 

menção à taxa mensal não corresponde ao duodécuplo da taxa anual, que 

se mostre a maior, indicação de que os juros se deram de forma 
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capitalizada (Recurso Especial Repetitivo n. 973.827-RS). Trata-se de 

posicionamento consolidado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, 

que sumularam a matéria, senão vejamos: 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.” 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 n. 

1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada.” No caso em exame, certo é que no contrato Id. 

8807695 – Pág. 12 e 15, da forma como estipulado, com a demonstração 

das prestações em valores fixos e iguais, faz menção expressa à taxa 

mensal em 2,82%, que não correspondente ao duodécuplo da anual em 

39,81% e, ainda, pelo contido na cláusula 2 mostrando-se transparente e 

de fácil entendimento pelo contratante que se deu de forma capitalizada. 

Logo, possível a capitalização de juros na forma disposta. DA COMISSÃO 

DE PERMANÊNCIA Apesar da irresignação do consumidor quanto a 

impossibilidade da cumulação da comissão de permanência com outros 

encargos, cumpre ressalvar que, apesar de restar sedimentado pelos 

Tribunais Superiores, inclusive com a emissão de Súmulas, acerca da 

inviabilidade de tal prática, do minucioso exame do contrato objeto de 

revisão nestes autos, é possível verificar que este encargo – comissão de 

permanência - não foi expressamente pactuado. Sendo assim, não há o 

que se discutir quanto a este ponto, notadamente ao se ter em vista que 

os juros moratórios já estão fixados em 1% ao mês e a multa em 2%. DAS 

TAXAS E TARIFAS No que diz respeito à restituição da cobrança indevida 

a título de taxa de abertura de crédito e de emissão de boleto bancário, 

observo que tais encargos não foram objeto de contratação, de modo que 

não há o que se discutir a respeito. Da mesma sorte, a restituição do que 

foi pago a maior, considerando que nesta ação não foram acolhidos os 

pedidos revisionais aventados, sem ensejo nesta pretensão. DA TUTELA 

ANTECIPADA Apesar de o deferimento do pedido consignatório (Id. 

8807695 – Pág. 26), há de se ter em vista que, além de a improcedência 

da ação, o autor, não comprovou ter efetuado depósitos nos autos, de 

modo que a revogação da medida se impõe. Pelo exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

por ROBERTO SILVA DA CUNHA em face de PORTOSEG S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em 

razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada 

em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações 

e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2.018. 

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017262-44.2017.8.11.0041
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BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERCULANA SILVA DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017262-44.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

S.A. RÉU: ERCULANA SILVA DA COSTA Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de ERCULANA 

SILVA DA COSTA, todos qualificados nos autos em referência, relatando 

o autor que, por força da Proposta de Abertura de Conta Corrente – 

contrato 3296490, firmaram as partes o contrato de crédito parcelado n. 

3296490, no qual aos 18/09/2015 concedeu a requerida um crédito, 

todavia, por não cumprir com as obrigações assumidas, está inadimplente 

da quantia atualizada de R$ 42.348,48. Posto isso, pleiteia pela 

condenação da ré ao pagamento de R$ 42.348,48, além de a condenação 

da parte adversa ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 42.348,48 e acostou os 

documentos Id. 7985837 a 7985873 e 8795945. A ré foi citada no Id. 

12286350 e intimada quanto à audiência no Id. 13756592, contudo não 

compareceu à solenidade, tampouco apresentou contestação. É o 

relatório. Decido. Considerando que a requerida, embora citada, não 

contestou a ação, decreto a sua revelia, refutando-se verdadeira a 

matéria fática lançada na inicial. Assim, por observar que a matéria posta 

em exame dispensa a produção de outras provas, bem assim diante de a 

revelia da parte ré, com amparo legal no art. 355, incisos I e II, do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Pretende o autor o recebimento de 

R$42.348,48, quanto ao débito em aberto assumido por meio do contrato 

de crédito parcelado n. 3296490 firmado entre as partes. Para tanto, 

acostou no Id. 7985866 a cópia do contrato de conta corrente, o 

demonstrativo do débito no Id. 7985872 – Pág. 1 e o demonstrativo da 

operação no Id. 7985872 – Pág. 2, além de comprovar, por meio do extrato 

de conta corrente, a liberação do crédito de R$ 25.000,00 no dia 

18/09/2015 (Id. 7985873 – Pág. 2). Considerando a revelia da parte ré, 

recaem os seus efeitos, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas na exordial. Sobre a presunção de veracidade, Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (in Código de processo civil 

comentado, 16. edição revista e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016), ao comentar o art. 344, discorrem com muita propriedade 

(p. 1041): “Contra o réu revel há a presunção de veracidade dos fatos 

não contestados. Trata-se de presunção relativa. Os fatos atingidos pelos 

efeitos da revelia não necessitam de prova (CPC 374 III). Mesmo não 

podendo o réu fazer prova de fato sobre o qual pesa a presunção de 

veracidade, como esta é relativa, pelo conjunto probatório pode resultar a 

comprovação da prova em contrário àquele fato, derrubando a presunção 

que inicialmente favorecia o autor.” Deste modo, constando nos autos a 

documentação que revela o direito do credor, não há óbice ao deferimento 

do pleito inicial, de modo que a procedência da ação é medida que se 

impõe. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO BRADESCO S/A em 

face de ERCULANA SILVA DA COSTA condenando a requerida ao 

pagamento do valor apresentado na petição inicial, corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo 

INPC, contado do ajuizamento da ação. Condeno a parte ré ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor atualizado da causa. Transitada em julgado, sem manifestação das 

partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2.018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação
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Processo Número: 1020412-96.2018.8.11.0041

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 
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KLEBER DOS SANTOS MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora 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: 1035176-87.2018.8.11.0041

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:

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012355-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA FILHO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.O processo de execução possui procedimento próprio que não 

dispensa a atuação do meirinho desde a tentativa de citação, pois não 

encontrando, deverá proceder o arresto.Assim, expeça-se mandado 

executivo no endereço declinado pelo autor, para citação e demais atos 

executórios.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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038504-25.2018.8.11.0041

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:

MARIO DE FATIMA SOUSA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora juntar a guia de distribuição das custas e taxas 

judiciárias e seu respectivo comprovante de pagamento, bem como 

apresentar a guia de recolhimento da diligência ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026044-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS VINICIUS VASCONCELOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026345-50.2018.8.11.0041

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:

ALMEIDA'S ALIMENTO LTDA - ME (RÉU)

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (RÉU)

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (RÉU)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017946-32.2018.8.11.0041

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:

REGINALDO GREYCE DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014555-40.2016.8.11.0041

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:

PRIME CABELEIREIROS EIRELI - ME (EXECUTADO)

RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019371-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSOM GONCHOROSKI BRIATO (EXECUTADO)

 

Deverá o autor apresentar comprovante de protocolo dos ofícios 

expedidos nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021867-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CURVO BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.Prestei informações cuja cópia segue em separado.Intime-se o 

autor para proceder a restituição do bem ao requerido, no prazo legal. Não 

sendo efetivado, expeça-se mandado de restituição.Após, aguarde-se 

julgamento do recurso.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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021708-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.Mantenho determinação dos autos, devendo o autor cumprir 

como ali consignado. Após, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036257-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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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.Aguarde-se julgamento do recurso como já posto nos 

autos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010492-98.2018.8.11.0041

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:

HIGIENIZADORA CUIABA EIRELI - ME (RÉU)

MARIA REGINA GALVAO DE QUADROS (RÉU)

LUIZ CARLOS DE QUADROS (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036872-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA AUXILIADORA RODRIGUES DE MORAES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, fazendo o depósito do valor solicitado nos autos, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026828-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FELIX DE OLIVEIRA (RÉU)

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA (RÉU)

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para providenciar a 

citação das partes requeridas JOSÉ RICARDO OLIVEIRA - ME e JOSÉ 

RICARDO OLIVEIRA, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004076-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FELIPE GOLLIN (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027928-70.2018.8.11.0041

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:

FLODOALDO ALBANO BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A dilação já foi concedida nos autos, devendo o autor dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13.11.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022545-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIL DE JESUS AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO(A))

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0006120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestarem sobre o laudo pericial de id. 16462009.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022420-17.2016.8.11.0041

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:

JOAO BOSCO ESTEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas já foram realizadas nos autos. 

Assim, deverá o autor cumprir determinação dos autos, no prazo legal e 

conclusos. Cuiabá, 13.11.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001098-67.2018.8.11.0041

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:

EDUARDO DOMINGUES SHIMADA (EXECUTADO)

ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A pesquisa pretendida já foi realizada nos autos. Assim, 

deverá o autor dar prosseguimento no feito no prazo legal. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023262-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

UDESON DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008487-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ROBERTO SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A pesquisa pretendida já está acostada nos autos, sob sigilo e 

apenas o advogado habilitado poderá ter acesso. Caso não consiga, 

deverá diligenciar junto a TI do E. TJ/MT e manifestar nos autos no prazo 

legal. Cumpra-se. Cuiabá, 13.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019193-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME (EXECUTADO)

EDSON FIDELIX DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem 

acostado nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002502-90.2017.8.11.0041

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:

LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE LEONI (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022286-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO ROBERTO DE SOUZA FREITAS (RÉU)

NELSON HIROSHI KIKUTA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019524-98.2016.8.11.0041

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:

ALEXANDRE PERES DO PINHO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038307-07.2017.8.11.0041

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:

GCLP COMERCIO DE ROUPAS EIRELI (EXECUTADO)

LUANA CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011001-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013738-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE ALVARENGA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005925-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DANIEL PEREIRA SARMAZI (EXECUTADO)

 

NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do 

Oficial de Justiça acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009283-31.2017.8.11.0041

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:

FURRUNDU BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

JANAINA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

THATIANE TEIXEIRA FEITOSA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010535-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.O processo de execução possui procedimento próprio onde 

não dispensa a atuação do meirinho desde o ato citatório até os 

demais.Assim, adite-se o mandado no endereço declinado nos autos, para 

proceder citação e demais atos executórios. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034849-79.2017.8.11.0041

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:

AGNALDO DE SOUZA AIZA (REQUERIDO)

 

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: 1011001-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado nos autos, bem como manifestar 

sobre resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023341-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE LUZIA DE MAGALHAES (REQUERIDO)

 

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: 1023020-67.2018.8.11.0041

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:

J BATISTA DE MORAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012925-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FURGOES CUIABA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1028418-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO LUIZ PEREIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027914-23.2017.8.11.0041

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:

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA (RÉU)

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT20158/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar nos autos acerca da Carta Precatória 

devolvida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023935-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (RÉU)

H P DA SILVA E SILVA LTDA - ME (RÉU)

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022572-94.2018.8.11.0041

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:

DIOGO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028165-07.2018.8.11.0041

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:

EVERTON DA SILVA PONTES (REQUERIDO)

 

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: 1011774-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (EXECUTADO)

RODRIGO TREVISAN (EXECUTADO)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EXECUTADO)

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO(A))

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar nos autos acerca da carta precatória 

devolvida, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025542-04.2017.8.11.0041

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:

FERRARI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

HENRIQUE FERRARI (EXECUTADO)

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, 13.11.18

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027576-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C J RODRIGUES - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no 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, 13.11.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002951-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS DE SOUZA ALMEIDA (EXECUTADO)

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, 13.11.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039369-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso 

é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de 

antecipar o mérito da causa. De plano não há como afirmar a veracidade 

de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. 

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela 

urgência. De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se 

assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e 

desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, 

tornando inócua a designação de audiência de mediação. Assim, cite-se 

para responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039403-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANILDO PEREIRA QUINTINO FILHO - ME (REQUERIDO)

JANILDO PEREIRA QUINTINO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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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, 13.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039494-16.2018.8.11.0041

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:

INSTITUTO INTERAMERICANO ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EDUCACIONAL LTDA - ME (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, 13.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039495-98.2018.8.11.0041

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:

JULIANO BEZERRA PEREIRA (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, 13.11.18

Sentença

Sentença 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. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação as parcelas em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 13.11.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033329-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR FERREIRA DAVINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13.11.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008133-15.2017.8.11.0041

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. F. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008133-15.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: J. F. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP Vistos. 

Trata-se de Execução de Sentença promovida por BANCO BRADESCO 

S/A em face de JF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e Outros (ID. 

134515341). Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de 

pedido de cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se 

intimem os Executados pessoalmente, por mandado, para que efetuem o 

pagamento no valor de R$ 129.179,39 – montante apontado pelo Credor, 

em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o 

valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos do 

CPC/2015). Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente 

Execução, em 10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente 

será devido se não houver o pronto pagamento pelos Executados. Em 

quinze (15) dias o Exequente comprove o recolhimento da diligência do 

oficial de justiça, sob pena de arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 12 de junho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007733-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - 192.976.297-68 

(REPRESENTANTE)

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - RJ65541 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUELINA SOARES DE FRANCA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007733-98.2017.8.11.0041. AUTOR: BANCO MORADA S/A - EM 

LIQUIDACAO REPRESENTANTE: RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR RÉU: 

MIGUELINA SOARES DE FRANCA Vistos. Considerando que a parte 

Autora foi devidamente intimada a recolher as custas e taxa judiciais, mas 

permaneceu silente (ID. 9016507), não há alternativa senão o 

cancelamento da distribuição. Destarte, em atendimento ao Provimento n.º 

82/2014-CGJ de 05/11/2014 e nos termos do art. 290 do CPC/2015 

determino o cancelamento da distribuição. Sem custas já que a ausência 

do recolhimento desta motivou a extinção do processo e sem honorários, 

pois sequer formalizada a tringularização processual. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 9 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022645-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE FELIX NORONHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO, NO PRAZO 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020384-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA OLIVEIRA GALINDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA OAB - MT0017827A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020384-65.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA CANDIDA OLIVEIRA 

GALINDO RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Considerando 

que a parte Autora foi devidamente intimada a recolher as custas e taxa 

judiciais, mas permaneceu silente (ID. 9355679), não há alternativa senão 

o cancelamento da distribuição. Destarte, em atendimento ao Provimento 

n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014, e nos termos do artigo 290, do CPC 

determino o cancelamento da distribuição. Sem custas já que a ausência 

do recolhimento desta motivou a extinção do processo e sem honorários, 

pois sequer formalizada a triangularização processual. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2018 José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1021549-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FELIPE NAGAISHI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021549-84.2016.8.11.0041. AUTOR(A): FELIPE NAGAISHI DE OLIVEIRA 

RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Considerando que a parte Autora foi 

devidamente intimada a recolher as custas e taxa judiciais, mas 

permaneceu silente (ID. 9022463), não há alternativa senão o 

cancelamento da distribuição. Destarte, em atendimento ao Provimento n.º 

82/2014-CGJ de 05/11/2014, e nos termos do artigo 290, do CPC determino 

o cancelamento da distribuição. Sem custas já que a ausência do 

recolhimento desta motivou a extinção do processo e sem honorários, pois 

sequer formalizada a triangularização processual. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2018 José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019890-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMIR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019890-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): EDIMIR DE OLIVEIRA RÉU: 

BANCO BMG Vistos. Considerando que a parte Autora foi devidamente 

intimada a recolher as custas e taxa judiciais, mas permaneceu silente (ID. 

15037396), não há alternativa senão o cancelamento da distribuição. 

Destarte, em atendimento ao Provimento n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014, e 

nos termos do artigo 290, do CPC determino o cancelamento da 

distribuição. Sem custas já que a ausência do recolhimento desta motivou 

a extinção do processo e sem honorários, pois sequer formalizada a 

triangularização processual. Após o transito em julgado, arquivem-se em 

definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 

de setembro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023963-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO LIMA ABREU (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015618-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR DIAS DE MOURA (EXECUTADO)

TRANSFOX TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1015618-66.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: TRANSFOX TRANSPORTES RODOVIARIO DE 

CARGAS EIRELI - EPP, WALDIR DIAS DE MOURA Vistos. Processo 

pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta razão, no 

prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente a devida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 19 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022026-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNI 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 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 

PROCESSO n. 1022026-10.2016.8.11.0041 Valor da causa: $126,905.14 

ESPÉCIE: [ACESSÃO]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL S.A Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 915, - ATÉ 1745/1746, 

PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 POLO PASSIVO: Nome: UNI 7 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP Endereço: RUA GENERAL 

RAMIRO NORONHA, - LADO ÍMPAR, JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-180 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para 

DEPOSITAR DILIGÊNCIA OU FORNECER MEIOS NO PRAZO DE 05 DIAS 

CUIABÁ, 13 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016090-67.2017.8.11.0041

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:

JOELMA LEITE DE ARRUDA SILVA (RÉU)

JULIO BATISTA DA SILVA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1016090-67.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: JULIO BATISTA DA SILVA - ME, JOELMA LEITE DE ARRUDA 

SILVA Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada 

ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 
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sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(NCPC, art. 700). Defiro, pois, de plano a expedição do mandado de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial 

(NCPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, 

ficará isento de custas e honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). 

Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não embargando, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). 

A expedição do mandado está condicionada ao efetivo recolhimento das 

custas e taxa judiciais pelo Autor, em quinze (15) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002778-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ANTONIETA GEHRING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AARON DAVID GEHRING OAB - MT12331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA DE LIMA DA COSTA OAB - DF25812 (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008500-05.2018.8.11.0041

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:

PAULO RAFAEL PEREIRA SANTANA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024573-86.2017.8.11.0041

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:

ADIELLI JANETE JORGE SILVA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR 

SOBRE CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029200-36.2017.8.11.0041

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:

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

MIRTA ROTHER (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025625-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE DUARTE GONZAGA OAB - MT16106/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 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 

PROCESSO n. 1025625-20.2017.8.11.0041 Valor da causa: $58,115.76 

ESPÉCIE: [PAGAMENTO INDEVIDO, CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: EDNA MARIA DA 

SILVA ARAUJO Endereço: RUA JACU, 36, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-152 POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: AVENIDA 

PAULISTA, 1374, - DE 612 A 1510 - LADO PAR, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01310-100 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO PASSIVO - PARA CASO QUEIRA CONTRARRAZOAR O RECURSO 

DE APELAÇÃO APRESENTADO NO PRAZO DE 15 DIAS CUIABÁ, 13 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034501-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FRANCISCO GUEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013101-54.2018.8.11.0041

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:

DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO POSITIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação JOSÉ 

WILSON GONÇALVES TAVARES, Oficial de Justiça, matrícula 7802, em 

cumprimento ao mandado do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, Comarca de 

Cuiabá, República Federativa do Brasil, CERTIFICO e dou fé que após 

várias buscas e diversos bairros da cidade de Cuiabá e Comarcas 

contíguas, na data de 11/07/2018 PROCEDI A APREENSÃO descrito na 

petição inicial, qual seja, um veículo marca VW, modelo AMAROK CD 4X4 

SE, cor branca, ano 2013, placa OBN 1055, RENAVAN 536480133, que 

encontrava-se em posse da Sra. Lidinei Rodrigues Vitório, CPF 

138.764.811-04, residente na Rua F. casa 14, Bairro Setor Oeste, Morada 

do Ouro, Cuiabá-MT, conforme Auto de Busca e Apreensão e Depósito. 

CERTIFICO que DEIXEI DE CITAR o requerido DONIZETE OLIVEIRA DE 

PAULA dos termos da ação e da apreensão em razão que não o localizei, 

dirigi-me à Rua Três, Altos do Coxipó, e constatei que aquele bairro tem os 

endereços dispostos nome de rua, número de quadras e número da casa, 

portanto, o endereço está incompleto no mandado, na Quadra 19 o lote 11 

não existe morador, indaguei a moradores daquela rua que afirmaram 

desconhecer o requerido. Fiz diversas outras diligências em endereços 

fornecidos pelo representante do requerente, inclusive no Jardim 

Industrial, Pedra 90, Jardim Paula I, II e III e outros bairros, porém, sem 

êxito. Assim sendo, faço devolução do mandado para os devidos fins e 

fico no aguardo de novas determinações. O referido é verdade. Obs: 

Receber complementação de diligência no valor de 1887,00 em nome 
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deste Oficial de Justiça. CUIABÁ/MT, 13 de julho de 2018. JOSE WILSON 

GONCALVES TAVARES Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036749-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO GALETTI NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT0015441A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006052-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALEMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1006052-93.2017.8.11.0041 AUTOR: VALEMA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME - ME RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Devidamente recolhidas as custas e taxa iniciais pela Requerente, 

passo a análise do pleito inaugural. Trata-se de ação de exibição de 

documentos, medida preparatória para apresentação dos documentos 

relacionados a contratos de empréstimos em nome da parte Requerente, 

que por sinal são comuns às partes, tendo previsão na forma prevista no 

art. 396 e 397 do CPC/2015. Preenchidos os requisitos iniciais para seu 

deferimento liminar, nos termos do art. 396 e 398, ambos do NCPC, 

CITE-SE o Requerido para oferecer resposta em cinco (05) dias. Intime-se 

e cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2017. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005442-91.2018.8.11.0041

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:

WANDER DUARTE E SOUZA (RÉU)

BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI - EPP (RÉU)

DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS (RÉU)

ADRIANA LUCIA DUARTE BATISTA LANDOLFI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico eu, Oficial de Justiça, em cumprimento ao respeitável 

mandado do MM. Juiz de Direito supra mencionado, e de posse do 

mandado, dirigi-me na Av. Brasilia, no bairro Jardim América, e lá estando, 

as 16h do dia 13/07/18, as 14h20min do dia 26/07/18 e 17h30min do dia 

10/08/18, não procedi a citação de DARIO FRANCISCO LANDOLFI 

SALINAS, em face de não o encontrar na BLA CIA Prata em diligencias 

realizadas, onde as vendedoras Suzi e Michelle informava que o mesmo 

não estava, e que passa uma vez na loja não tendo um horario certo para 

ser encontrado. O referido é verdade, dou fé. CUIABÁ/MT, 13 de agosto 

de 2018. JOAO DE DEUS NUNES Oficial de Justiça SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005080-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LUIS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA GAIVA TAQUES OAB - MT18058/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1005080-26.2017.8.11.0041 AUTOR: GERALDO LUIS 

COSTA RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. Defiro ao Autor os benefícios da 

AJG. Trata-se de ação de exibição de documentos, medida preparatória 

para apresentação dos documentos relacionados a contratos de 

empréstimos em nome da parte Requerente, que por sinal são comuns às 

partes, tendo previsão na forma prevista no art. 396 e 397 do CPC/2015. 

Preenchidos os requisitos iniciais para seu deferimento liminar, nos termos 

do art. 396 e 398, ambos do NCPC, CITE-SE o Requerido para oferecer 

resposta em cinco (05) dias. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de 

agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019758-12.2018.8.11.0041

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:

WILSON BEZERRA LEITE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certificamos que em cumprimento ao r. MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO/CITAÇÃO, diligenciamos até a Rua Z-4, Quadra 93 e não 95 

como indicado no mandado, Casa 25, Bairro Parque Cuiabá, nesta capital, 

residência do financiado, onde no dia 16/07/2018, ás 13h 50min, após as 

formalidades legais, procedemos a apreensão determinada do bem objeto 

da lide, conforme auto anexo. Prosseguindo, dado ao financiado se 

encontrar viajando sem data certa de retorno, não foi possível proceder a 

citação do requerido WILSON BEZERRA LEITE, todavia dei ciência na 

pessoa da esposa LORENI MARIA VIEIRA, deixando copia do mandado e 

inicial com a mesma. Devolvemos o mandado para os devidos fins. JOÃO 

COSTA e JUAREZ CAMPOS SILVA. CUIABÁ, 17 de Julho de 2018. JOÃO 

COSTA DE SOUZA E JUAREZ CAMPOS SILVA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020543-71.2018.8.11.0041

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:

OLADIA ADRIANA GONCALVES OLIVI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 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 

PROCESSO n. 1020543-71.2018.8.11.0041 Valor da causa: $32,614.38 

ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: OLADIA 
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ADRIANA GONCALVES OLIVI Endereço: RUA VINTE, 48, QUADRA 118, 

PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-100 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA NO PRAZO DE 05 DIAS CUIABÁ, 13 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015692-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVER COSTA LEITE JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Em 

cumprimento a respeitável mandado supramencionado, diligenciei dia 

28/08/18 às 11h43min no endereço do Polo Passivo transcrito no 

mandado, não localizando o bem descrito na inicial do mandado; por 

solicitação da parte autora através de seu representante legal, dia 

05/09/18 às 06h30min diligenciei no Condomínio Residencial RIO SÃO 

LOURENÇO, casas 123 no Bairro Jardim Imperial Cuiabá, estando a casa 

fechada e na garagem não existia nenhum veículo. Aguardado até a 

presente data novos endereços por parte do requerido para cabal 

cumprimento do mandado, a parte autora não mais se manifestou a 

respeito. Desta forma, faço a devolução deste mandado ao Cartório 

originário, para que a parte autora indique novos endereços e ou às 

determinações do juízo do feito. O referido é verdade e dou fé. /MT, 20 de 

setembro de 2018. ANTONIO JARBAS GOMES CARVALHO Oficial de 

Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025470-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B C MORAES DO VAL EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que, em cumprimento ao r, mandado diligencie ao endereço e ali 

estando não foi possível proceder a busca e apreensão do referido bem, 

tendo em vista que o mesmo não fora localizado, onde fui informada pela 

atual proprietária do ponto comercial senhora NATALIA, dizendo não 

conhecer tal pessoa. Diante do exposto devolvo o mandado na secretaria 

para os fins legais. /MT, 24 de outubro de 2018. MAISA RIBEIRO DE ASSIS 

Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016251-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO SEBASTIAO SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1016251-77.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

REGINALDO SEBASTIAO SOARES DE SOUZA Vistos. Nos termos do art. 

292, § 3º, do CPC/2015, corrijo o valor da causa para R$ 29.702,84 (onze 

mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), conforme 

planilha de cálculo ID. 7333191, isto, pois, em ações de busca e 

apreensão o valor da causa deve corresponder ao saldo devedor em 

aberto, incluindo as prestações vencidas e não pagas e as vincendas, ou 

seja, o valor indicado para purgação da mora pelo Devedor. RETIFIQUE-SE 

NO SISTEMA O CORRETO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA e intime-se o 

Autor para que proceda ao recolhimento das custas complementares em 

quinze (15) dias, nos termos do art. 290, do CPC/2015, sob pena de 

cancelamento da distribuição da ação. No mais, tratando-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição de bem 

móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bens móveis, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Neste ínterim, não sendo localizado o bem 

declinado na inicial, para evitar a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Banco Autor acerca do art. 4º, da aludida Lei de Busca 

e Apreensão para adequar-se ao novo rito processual implementado pela 

Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, postular a conversão da presente 

ação em execução de título extrajudicial diante destas eventuais 

circunstâncias. Cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, a contar da execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo diploma). 

Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Atente-se a Secretaria para, na hipótese positiva de 

cumprimento da apreensão do veículo e citação do Requerido, 

certifique-se o decurso de prazo para purgar a mora bem como da 

contestação, promovendo-se a Secretaria os impulsos processuais 

subsequentes. No caso em que o bem seja apreendido, e não citado o 

Requerido, aguarde-se o decurso de prazo para contestação, e caso não 

apresentada contestação, certifique-se e cite-se por Edital. Ocorrendo 

que o Requerido não tenha sido citado e o bem não foi apreendido, 

promova-se a intimação do Credor para informar onde o bem pode ser 

encontrado, bem como para promover a citação do Requerido, em quinze 

(15) dias. Ademais, caso a citação seja positiva, mas o veículo não tenha 

sido localizado, aguarde-se o prazo para resposta. Não havendo 

contestação, certifique-se e venham os autos conclusos para sentença 

com eventual autorização para conversão da obrigação em pecúnia. 

Ressalte-se que a expedição do mandado está condicionada ao 

recolhimento e vinculação das custas pelo Autor, em quinze (15) dias. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá (MT), 24 de maio de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028987-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARAN PERPETUO QUINTILIANO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto a devolução de Mandado Negativo de ID 16232447 bem como 

quanto a devolução de Carta Precatória parcialmente positiva, haja vista a 

NÃO CITAÇÃO da parte requerida

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012953-77.2017.8.11.0041

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 VITOR DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019560-72.2018.8.11.0041

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:

RAMON MIGUEL ZANCA ANTUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 9 5 6 0 - 7 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAMON MIGUEL 

ZANCA ANTUNES Despacho Vistos etc. I – Defiro a emenda à inicial, com 

a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. II – 

Compulsando os autos verifico a ausência do contrato em que se funda o 

pedido, diante disso, intime-se o requerente para emendar a inicial, 

trazendo ao feito o contrato firmado entre as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009029-58.2017.8.11.0041

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:

JUSENETE AUXILIADORA DOS SANTOS (EXECUTADO)

JUSENETE AUXILIADORA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016907-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENIA MORAIS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

TECNICAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

DAVI ROSA MARTINS (EXECUTADO)

QUEZIA MORAIS DE OLIVEIRA DUARTE (EXECUTADO)

KASSIA MORAIS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

OTONIEL ROSA MARTINS (EXECUTADO)

GEOVANNI DUARTE LEITE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016162-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO TAVARES DE AQUINO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017319-62.2017.8.11.0041

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:

JULIANE FERNANDA DOS SANTOS NASCIMENTO GUIMARAES 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016998-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS NASCIMENTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020695-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GALDINO DE CAMPOS (RÉU)

ALBUES COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

MARCOS VALERIO ALBUES (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019578-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

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:

ENE PROMOCOES, EVENTOS, BAR E RESTAURANTE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

FELIPE GUILHERME QUINHONES BONATTI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para COMPLEMENTAR o 

deposito das diligências para condução do Oficial de acordo com a tabela 

de diligências contida no site do SINDOJUS, procedendo o deposito da 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com o art. 

1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser 

realizado via emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; ” _no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023682-02.2016.8.11.0041

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:

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (EXECUTADO)

LUCIULA GONCALVES NONATO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003384-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003060-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDINO DE BRITO FILHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008696-09.2017.8.11.0041

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:

LEONARDO BATISTA CORTEZ SAMPAIO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010881-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA ARGILAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007360-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ROCHA DA COSTA - ME (EXECUTADO)

FLAVIA ROCHA DA COSTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032259-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO MARCEL RUFINO DE VASCONCELOS FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE OAB - MT21439/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES OAB - MT19486/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

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: 1032259-32.2017.8.11.0041. Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 13 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028566-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CAMARGO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028566-40.2017.8.11.0041. 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 HYUNDAI, modelo VELOSTER, 

chassi n.º KMHTC61CBCU046674, ano de fabricação 2011 e modelo 2011, 

cor PRETA, placa OBC7005, renavam 475623690, 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, 13 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: 1022387-56.2018.8.11.0041

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:

ARENA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

VICTOR ARANTES BENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022387-56.2018.8.11.0041. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. 

Citem-se os executados, na forma requerida na exordial, 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, 

13 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: 1022438-67.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. LOPES DA SILVA E CIA LTDA - ME (RÉU)

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (RÉU)

HERNANDO PEREIRA 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: 

1022438-67.2018.8.11.0041. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 1. 

Citem-se os devedores 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. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 13 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: 1022314-84.2018.8.11.0041

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:

ELIAS FORTES DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022314-84.2018.8.11.0041. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 

Compulsando os autos verifico que o banco requerente não comprovou 

junto à exordial a mora do requerido. 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. 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, 13 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: 1022352-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES HENRIQUE GOMES FERRAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022352-96.2018.8.11.0041. SENTENÇA Vistos etc. Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação Busca e Apreensão, em 

face Charles Henrique Gomes Ferraz, no entanto, requereu, na petição de 

Id 14678871 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, 13 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: 1022445-59.2018.8.11.0041

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:

JHONIS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022445-59.2018.8.11.0041. SENTENÇA Vistos etc. Canopus 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação Busca e Apreensão, em 

face Jhonis Santos Silva, no entanto, requereu, na petição de Id 14498446 

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, 13 de novembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020309-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO PEREIRA BATISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1020309-89.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

FLAVIO PEREIRA BATISTA Vistos etc. Trata-se de carta precatória da 

Comarca de Lucas do Rio Verde - MT, objetivando a inquirição da 

testemunha Jairo Santana do Nascimento. Em análise ao feito, observa-se 

que não acompanharam a missiva os documentos acostados na exordial 

pelo Ministério Público e os documentos acostados pelo réu Flávio Pereira 

Batista na contestação, especialmente, os que guardam relação com a 

testemunha que será inquirida. Assim, oficie-se ao juízo deprecante 

solicitando a cópia integral dos documentos que acompanham a inicial e a 

contestação do réu Flávio Pereira Batista e, demais documentos que 

instruem o feito originário para realizar o ato deprecado, servindo a 
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presente como ofício, para tanto, determino que os autos permaneçam na 

secretaria da vara, pelo prazo de 5(cinco) dias, aguardando resposta do 

Juízo deprecante. Colacionados aos autos os documentos, retornem-me 

os autos conclusos para audiência. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2018. (assinado 

eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1010840-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. C. A. (RÉU)

S. D. C. B. (RÉU)

M. S. G. (RÉU)

V. J. V. (RÉU)

E. A. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1010840-19.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: SILVAL DA CUNHA BARBOSA, SILVIO 

CEZAR CORREA ARAUJO, VALDISIO JULIANO VIRIATO, MAURICIO 

SOUZA GUIMARAES, EZEQUIEL ANGELO FONSECA Vistos etc. Trata-se 

de Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa cumulado com 

Pedidos de Ressarcimento ao Erário e de liminar de indisponibilidade de 

bens, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de 

Silval da Cunha Barbosa, Silvio Cezar Correa Araujo, Valdísio Juliano 

Viriato, Mauricio Souza Guimarães e Ezequiel Ângelo Fonseca, objetivando 

a condenação dos requeridos às sanções civis e políticas disciplinadas 

pela Lei de Improbidade Administrativa e ao ressarcimento ao erário. O 

ínclito Desembargador Doutor Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator do 

processo criminal n. 54167/2018, de competência do egrégio Tribunal 

Pleno deste Tribunal de Justiça, deferiu o compartilhamento do Termo de 

Colaboração Premiada formulado pelo Sr. Valdísio Juliano Viriato e 

formalizado no interesse da Ação Penal nº 23383-44.2013.811.0042 

(Operação Sodoma 4) e do Inquérito Civil SIMP n. 001935-023/2013 e, para 

tanto, em caráter confidencial, encaminhou a este Juízo I - Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular cópia integral da 

referida colaboração premiada e da decisão que a homologou. Relatados, 

decido. Autorizado o referido compartilhamento, antes que este Juízo 

analise a pertinência e relevância do conteúdo da colaboração em face à 

presente ação civil pública, as partes deverão se manifestar quanto ao 

interesse na utilização da referida prova em seu favor. Ante o exposto, 

em obediência ao princípio do máximo contraditório e da ampla defesa, as 

partes, inclusive o Estado de Mato grosso, deverão ser cientificadas do 

presente compartilhamento e, em querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestem quanto ao interesse na utilização da aludida prova em seu 

favor. Ressalto que, com exceção do réu Mauricio Souza Guimarães, que 

já constituiu patrono nos autos, os demais requeridos, que não se 

habilitarem até a efetiva intimação desta decisão, serão cientificados por 

mandado, entretanto, para resguardo do sigilo desta, o acesso ao 

conteúdo da Colaboração Premiada será viabilizado em Cartório. Haja vista 

que o processo criminal n. 54167/2018 tramita em segredo de justiça, 

determino ao Sr. Gestor Judiciário que o Termo de Colaboração devem ser 

armazenados, fisicamente, em arquivo próprio, restringindo seu acesso às 

partes, advogados, perito e eventuais habilitados nestes autos, de modo 

que, qualquer pedido de outrem, visando o acesso ao seu conteúdo, 

deverá ser submetido, previamente, ao crivo deste Juízo. Decorrido o 

prazo para manifestação das partes, retornem-me os autos conclusos. 

Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2018. (Assinado 

Eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1010798-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. G. (RÉU)

A. L. C. (RÉU)

V. J. V. (RÉU)

S. C. C. A. (RÉU)

S. D. C. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA LOPES DA COSTA NOBREGA OAB - PR21889 

(ADVOGADO(A))

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

DESIREE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES OAB - PR15959 (ADVOGADO(A))

ISADORA PRATTA OAB - MT22329/O (ADVOGADO(A))

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948/O (ADVOGADO(A))

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1010798-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: SILVAL DA CUNHA BARBOSA, SILVIO 

CEZAR CORREA ARAUJO, VALDISIO JULIANO VIRIATO, MAURICIO 

SOUZA GUIMARAES, ALEXANDRE LUIS CESAR Vistos etc. Trata-se de 

Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa cumulado com Pedidos 

de Ressarcimento ao Erário e de liminar de indisponibilidade de bens, 

movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Silval 

da Cunha Barbosa, Silvio Cezar Correa Araujo, Valdísio Juliano Viriato, 

Mauricio Souza Guimarães e Alexandre Luís Cesar, objetivando a 

condenação dos requeridos às sanções civis e políticas disciplinadas pela 

Lei de Improbidade Administrativa e ao ressarcimento ao erário. O ínclito 

Desembargador Doutor Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator do 

processo criminal n. 54167/2018, de competência do egrégio Tribunal 

Pleno deste Tribunal de Justiça, deferiu o compartilhamento do Termo de 

Colaboração Premiada formulado pelo Sr. Valdísio Juliano Viriato e 

formalizado no interesse da Ação Penal nº 23383-44.2013.811.0042 

(Operação Sodoma 4) e do Inquérito Civil SIMP n. 001935-023/2013 e, para 

tanto, em caráter confidencial, encaminhou a este Juízo I - Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular cópia integral da 

referida colaboração premiada e da decisão que a homologou. Relatados, 

decido. Autorizado o referido compartilhamento, antes que este Juízo 

analise a pertinência e relevância do conteúdo da colaboração em face à 

presente ação civil pública, as partes deverão se manifestar quanto ao 

interesse na utilização da referida prova em seu favor. Ante o exposto, 

em obediência ao princípio do máximo contraditório e da ampla defesa, as 

partes, inclusive o Estado de Mato grosso, deverão ser cientificadas do 

presente compartilhamento e, em querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestem quanto ao interesse na utilização da aludida prova em seu 

favor. Diante do teor da certidão de fl. 891-PJE, exarada pela Gestora 

Judiciária desta Vara, o réu Silvio Cezar Correa Araujo, que não constituiu 

patrono para representá-lo judicialmente até então, se não se habilitar nos 

autos até a efetiva intimação desta decisão, será cientificado por 

mandado, entretanto, para resguardo do sigilo desta, o acesso ao 

conteúdo da Colaboração Premiada será viabilizado em Cartório. Haja vista 

que o processo criminal n. 54167/2018 tramita em segredo de justiça, 

determino ao Sr. Gestor Judiciário que o Termo de Colaboração devem ser 

armazenados, fisicamente, em arquivo próprio, restringindo seu acesso às 

partes, advogados, perito e eventuais habilitados nestes autos, de modo 

que, qualquer pedido de outrem, visando o acesso ao seu conteúdo, 

deverá ser submetido, previamente, ao crivo deste Juízo. Decorrido o 

prazo para manifestação das partes, retornem-me os autos conclusos. 

Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2018. (Assinado 

Eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1010798-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. G. (RÉU)

A. L. C. (RÉU)

V. J. V. (RÉU)

S. C. C. A. (RÉU)
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S. D. C. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA LOPES DA COSTA NOBREGA OAB - PR21889 

(ADVOGADO(A))

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

DESIREE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES OAB - PR15959 (ADVOGADO(A))

ISADORA PRATTA OAB - MT22329/O (ADVOGADO(A))

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948/O (ADVOGADO(A))

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1010798-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: SILVAL DA CUNHA BARBOSA, SILVIO 

CEZAR CORREA ARAUJO, VALDISIO JULIANO VIRIATO, MAURICIO 

SOUZA GUIMARAES, ALEXANDRE LUIS CESAR Vistos etc. Trata-se de 

Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa cumulado com Pedidos 

de Ressarcimento ao Erário e de liminar de indisponibilidade de bens, 

movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Silval 

da Cunha Barbosa, Silvio Cezar Correa Araujo, Valdísio Juliano Viriato, 

Mauricio Souza Guimarães e Alexandre Luís Cesar, objetivando a 

condenação dos requeridos às sanções civis e políticas disciplinadas pela 

Lei de Improbidade Administrativa e ao ressarcimento ao erário. O ínclito 

Desembargador Doutor Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator do 

processo criminal n. 54167/2018, de competência do egrégio Tribunal 

Pleno deste Tribunal de Justiça, deferiu o compartilhamento do Termo de 

Colaboração Premiada formulado pelo Sr. Valdísio Juliano Viriato e 

formalizado no interesse da Ação Penal nº 23383-44.2013.811.0042 

(Operação Sodoma 4) e do Inquérito Civil SIMP n. 001935-023/2013 e, para 

tanto, em caráter confidencial, encaminhou a este Juízo I - Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular cópia integral da 

referida colaboração premiada e da decisão que a homologou. Relatados, 

decido. Autorizado o referido compartilhamento, antes que este Juízo 

analise a pertinência e relevância do conteúdo da colaboração em face à 

presente ação civil pública, as partes deverão se manifestar quanto ao 

interesse na utilização da referida prova em seu favor. Ante o exposto, 

em obediência ao princípio do máximo contraditório e da ampla defesa, as 

partes, inclusive o Estado de Mato grosso, deverão ser cientificadas do 

presente compartilhamento e, em querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestem quanto ao interesse na utilização da aludida prova em seu 

favor. Diante do teor da certidão de fl. 891-PJE, exarada pela Gestora 

Judiciária desta Vara, o réu Silvio Cezar Correa Araujo, que não constituiu 

patrono para representá-lo judicialmente até então, se não se habilitar nos 

autos até a efetiva intimação desta decisão, será cientificado por 

mandado, entretanto, para resguardo do sigilo desta, o acesso ao 

conteúdo da Colaboração Premiada será viabilizado em Cartório. Haja vista 

que o processo criminal n. 54167/2018 tramita em segredo de justiça, 

determino ao Sr. Gestor Judiciário que o Termo de Colaboração devem ser 

armazenados, fisicamente, em arquivo próprio, restringindo seu acesso às 

partes, advogados, perito e eventuais habilitados nestes autos, de modo 

que, qualquer pedido de outrem, visando o acesso ao seu conteúdo, 

deverá ser submetido, previamente, ao crivo deste Juízo. Decorrido o 

prazo para manifestação das partes, retornem-me os autos conclusos. 

Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2018. (Assinado 

Eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito
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Processo Número: 1010798-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. G. (RÉU)

A. L. C. (RÉU)

V. J. V. (RÉU)

S. C. C. A. (RÉU)

S. D. C. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA LOPES DA COSTA NOBREGA OAB - PR21889 

(ADVOGADO(A))

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

DESIREE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES OAB - PR15959 (ADVOGADO(A))

ISADORA PRATTA OAB - MT22329/O (ADVOGADO(A))

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948/O (ADVOGADO(A))

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1010798-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: SILVAL DA CUNHA BARBOSA, SILVIO 

CEZAR CORREA ARAUJO, VALDISIO JULIANO VIRIATO, MAURICIO 

SOUZA GUIMARAES, ALEXANDRE LUIS CESAR Vistos etc. Trata-se de 

Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa cumulado com Pedidos 

de Ressarcimento ao Erário e de liminar de indisponibilidade de bens, 

movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Silval 

da Cunha Barbosa, Silvio Cezar Correa Araujo, Valdísio Juliano Viriato, 

Mauricio Souza Guimarães e Alexandre Luís Cesar, objetivando a 

condenação dos requeridos às sanções civis e políticas disciplinadas pela 

Lei de Improbidade Administrativa e ao ressarcimento ao erário. O ínclito 

Desembargador Doutor Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator do 

processo criminal n. 54167/2018, de competência do egrégio Tribunal 

Pleno deste Tribunal de Justiça, deferiu o compartilhamento do Termo de 

Colaboração Premiada formulado pelo Sr. Valdísio Juliano Viriato e 

formalizado no interesse da Ação Penal nº 23383-44.2013.811.0042 

(Operação Sodoma 4) e do Inquérito Civil SIMP n. 001935-023/2013 e, para 

tanto, em caráter confidencial, encaminhou a este Juízo I - Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular cópia integral da 

referida colaboração premiada e da decisão que a homologou. Relatados, 

decido. Autorizado o referido compartilhamento, antes que este Juízo 

analise a pertinência e relevância do conteúdo da colaboração em face à 

presente ação civil pública, as partes deverão se manifestar quanto ao 

interesse na utilização da referida prova em seu favor. Ante o exposto, 

em obediência ao princípio do máximo contraditório e da ampla defesa, as 

partes, inclusive o Estado de Mato grosso, deverão ser cientificadas do 

presente compartilhamento e, em querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestem quanto ao interesse na utilização da aludida prova em seu 

favor. Diante do teor da certidão de fl. 891-PJE, exarada pela Gestora 

Judiciária desta Vara, o réu Silvio Cezar Correa Araujo, que não constituiu 

patrono para representá-lo judicialmente até então, se não se habilitar nos 

autos até a efetiva intimação desta decisão, será cientificado por 

mandado, entretanto, para resguardo do sigilo desta, o acesso ao 

conteúdo da Colaboração Premiada será viabilizado em Cartório. Haja vista 

que o processo criminal n. 54167/2018 tramita em segredo de justiça, 

determino ao Sr. Gestor Judiciário que o Termo de Colaboração devem ser 

armazenados, fisicamente, em arquivo próprio, restringindo seu acesso às 

partes, advogados, perito e eventuais habilitados nestes autos, de modo 

que, qualquer pedido de outrem, visando o acesso ao seu conteúdo, 

deverá ser submetido, previamente, ao crivo deste Juízo. Decorrido o 

prazo para manifestação das partes, retornem-me os autos conclusos. 

Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2018. (Assinado 

Eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1010798-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. G. (RÉU)

A. L. C. (RÉU)

V. J. V. (RÉU)

S. C. C. A. (RÉU)

S. D. C. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))
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MARCIA REGINA LOPES DA COSTA NOBREGA OAB - PR21889 

(ADVOGADO(A))

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

DESIREE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES OAB - PR15959 (ADVOGADO(A))

ISADORA PRATTA OAB - MT22329/O (ADVOGADO(A))

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948/O (ADVOGADO(A))

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1010798-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: SILVAL DA CUNHA BARBOSA, SILVIO 

CEZAR CORREA ARAUJO, VALDISIO JULIANO VIRIATO, MAURICIO 

SOUZA GUIMARAES, ALEXANDRE LUIS CESAR Vistos etc. Trata-se de 

Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa cumulado com Pedidos 

de Ressarcimento ao Erário e de liminar de indisponibilidade de bens, 

movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Silval 

da Cunha Barbosa, Silvio Cezar Correa Araujo, Valdísio Juliano Viriato, 

Mauricio Souza Guimarães e Alexandre Luís Cesar, objetivando a 

condenação dos requeridos às sanções civis e políticas disciplinadas pela 

Lei de Improbidade Administrativa e ao ressarcimento ao erário. O ínclito 

Desembargador Doutor Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator do 

processo criminal n. 54167/2018, de competência do egrégio Tribunal 

Pleno deste Tribunal de Justiça, deferiu o compartilhamento do Termo de 

Colaboração Premiada formulado pelo Sr. Valdísio Juliano Viriato e 

formalizado no interesse da Ação Penal nº 23383-44.2013.811.0042 

(Operação Sodoma 4) e do Inquérito Civil SIMP n. 001935-023/2013 e, para 

tanto, em caráter confidencial, encaminhou a este Juízo I - Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular cópia integral da 

referida colaboração premiada e da decisão que a homologou. Relatados, 

decido. Autorizado o referido compartilhamento, antes que este Juízo 

analise a pertinência e relevância do conteúdo da colaboração em face à 

presente ação civil pública, as partes deverão se manifestar quanto ao 

interesse na utilização da referida prova em seu favor. Ante o exposto, 

em obediência ao princípio do máximo contraditório e da ampla defesa, as 

partes, inclusive o Estado de Mato grosso, deverão ser cientificadas do 

presente compartilhamento e, em querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestem quanto ao interesse na utilização da aludida prova em seu 

favor. Diante do teor da certidão de fl. 891-PJE, exarada pela Gestora 

Judiciária desta Vara, o réu Silvio Cezar Correa Araujo, que não constituiu 

patrono para representá-lo judicialmente até então, se não se habilitar nos 

autos até a efetiva intimação desta decisão, será cientificado por 

mandado, entretanto, para resguardo do sigilo desta, o acesso ao 

conteúdo da Colaboração Premiada será viabilizado em Cartório. Haja vista 

que o processo criminal n. 54167/2018 tramita em segredo de justiça, 

determino ao Sr. Gestor Judiciário que o Termo de Colaboração devem ser 

armazenados, fisicamente, em arquivo próprio, restringindo seu acesso às 

partes, advogados, perito e eventuais habilitados nestes autos, de modo 

que, qualquer pedido de outrem, visando o acesso ao seu conteúdo, 

deverá ser submetido, previamente, ao crivo deste Juízo. Decorrido o 

prazo para manifestação das partes, retornem-me os autos conclusos. 

Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2018. (Assinado 

Eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito
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S. D. C. B. (RÉU)
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(ADVOGADO(A))
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(ADVOGADO(A))

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))
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E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1010798-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: SILVAL DA CUNHA BARBOSA, SILVIO 

CEZAR CORREA ARAUJO, VALDISIO JULIANO VIRIATO, MAURICIO 

SOUZA GUIMARAES, ALEXANDRE LUIS CESAR Vistos etc. Trata-se de 

Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa cumulado com Pedidos 

de Ressarcimento ao Erário e de liminar de indisponibilidade de bens, 

movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Silval 

da Cunha Barbosa, Silvio Cezar Correa Araujo, Valdísio Juliano Viriato, 

Mauricio Souza Guimarães e Alexandre Luís Cesar, objetivando a 

condenação dos requeridos às sanções civis e políticas disciplinadas pela 

Lei de Improbidade Administrativa e ao ressarcimento ao erário. O ínclito 

Desembargador Doutor Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator do 

processo criminal n. 54167/2018, de competência do egrégio Tribunal 

Pleno deste Tribunal de Justiça, deferiu o compartilhamento do Termo de 

Colaboração Premiada formulado pelo Sr. Valdísio Juliano Viriato e 

formalizado no interesse da Ação Penal nº 23383-44.2013.811.0042 

(Operação Sodoma 4) e do Inquérito Civil SIMP n. 001935-023/2013 e, para 

tanto, em caráter confidencial, encaminhou a este Juízo I - Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular cópia integral da 

referida colaboração premiada e da decisão que a homologou. Relatados, 

decido. Autorizado o referido compartilhamento, antes que este Juízo 

analise a pertinência e relevância do conteúdo da colaboração em face à 

presente ação civil pública, as partes deverão se manifestar quanto ao 

interesse na utilização da referida prova em seu favor. Ante o exposto, 

em obediência ao princípio do máximo contraditório e da ampla defesa, as 

partes, inclusive o Estado de Mato grosso, deverão ser cientificadas do 

presente compartilhamento e, em querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestem quanto ao interesse na utilização da aludida prova em seu 

favor. Diante do teor da certidão de fl. 891-PJE, exarada pela Gestora 

Judiciária desta Vara, o réu Silvio Cezar Correa Araujo, que não constituiu 

patrono para representá-lo judicialmente até então, se não se habilitar nos 

autos até a efetiva intimação desta decisão, será cientificado por 

mandado, entretanto, para resguardo do sigilo desta, o acesso ao 

conteúdo da Colaboração Premiada será viabilizado em Cartório. Haja vista 

que o processo criminal n. 54167/2018 tramita em segredo de justiça, 

determino ao Sr. Gestor Judiciário que o Termo de Colaboração devem ser 

armazenados, fisicamente, em arquivo próprio, restringindo seu acesso às 

partes, advogados, perito e eventuais habilitados nestes autos, de modo 

que, qualquer pedido de outrem, visando o acesso ao seu conteúdo, 

deverá ser submetido, previamente, ao crivo deste Juízo. Decorrido o 

prazo para manifestação das partes, retornem-me os autos conclusos. 

Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2018. (Assinado 

Eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito
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S. D. C. B. (RÉU)
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GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

DESIREE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES OAB - PR15959 (ADVOGADO(A))

ISADORA PRATTA OAB - MT22329/O (ADVOGADO(A))

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948/O (ADVOGADO(A))

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1010798-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: SILVAL DA CUNHA BARBOSA, SILVIO 

CEZAR CORREA ARAUJO, VALDISIO JULIANO VIRIATO, MAURICIO 

SOUZA GUIMARAES, ALEXANDRE LUIS CESAR Vistos etc. Trata-se de 

Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa cumulado com Pedidos 

de Ressarcimento ao Erário e de liminar de indisponibilidade de bens, 

movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Silval 

da Cunha Barbosa, Silvio Cezar Correa Araujo, Valdísio Juliano Viriato, 

Mauricio Souza Guimarães e Alexandre Luís Cesar, objetivando a 

condenação dos requeridos às sanções civis e políticas disciplinadas pela 

Lei de Improbidade Administrativa e ao ressarcimento ao erário. O ínclito 

Desembargador Doutor Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator do 

processo criminal n. 54167/2018, de competência do egrégio Tribunal 

Pleno deste Tribunal de Justiça, deferiu o compartilhamento do Termo de 

Colaboração Premiada formulado pelo Sr. Valdísio Juliano Viriato e 

formalizado no interesse da Ação Penal nº 23383-44.2013.811.0042 

(Operação Sodoma 4) e do Inquérito Civil SIMP n. 001935-023/2013 e, para 

tanto, em caráter confidencial, encaminhou a este Juízo I - Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular cópia integral da 

referida colaboração premiada e da decisão que a homologou. Relatados, 

decido. Autorizado o referido compartilhamento, antes que este Juízo 

analise a pertinência e relevância do conteúdo da colaboração em face à 

presente ação civil pública, as partes deverão se manifestar quanto ao 

interesse na utilização da referida prova em seu favor. Ante o exposto, 

em obediência ao princípio do máximo contraditório e da ampla defesa, as 

partes, inclusive o Estado de Mato grosso, deverão ser cientificadas do 

presente compartilhamento e, em querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestem quanto ao interesse na utilização da aludida prova em seu 

favor. Diante do teor da certidão de fl. 891-PJE, exarada pela Gestora 

Judiciária desta Vara, o réu Silvio Cezar Correa Araujo, que não constituiu 

patrono para representá-lo judicialmente até então, se não se habilitar nos 

autos até a efetiva intimação desta decisão, será cientificado por 

mandado, entretanto, para resguardo do sigilo desta, o acesso ao 

conteúdo da Colaboração Premiada será viabilizado em Cartório. Haja vista 

que o processo criminal n. 54167/2018 tramita em segredo de justiça, 

determino ao Sr. Gestor Judiciário que o Termo de Colaboração devem ser 

armazenados, fisicamente, em arquivo próprio, restringindo seu acesso às 

partes, advogados, perito e eventuais habilitados nestes autos, de modo 

que, qualquer pedido de outrem, visando o acesso ao seu conteúdo, 

deverá ser submetido, previamente, ao crivo deste Juízo. Decorrido o 

prazo para manifestação das partes, retornem-me os autos conclusos. 

Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2018. (Assinado 

Eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1010798-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. G. (RÉU)

A. L. C. (RÉU)

V. J. V. (RÉU)

S. C. C. A. (RÉU)

S. D. C. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA LOPES DA COSTA NOBREGA OAB - PR21889 

(ADVOGADO(A))

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

DESIREE LOBO MUNIZ SANTOS GOMES OAB - PR15959 (ADVOGADO(A))

ISADORA PRATTA OAB - MT22329/O (ADVOGADO(A))

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948/O (ADVOGADO(A))

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1010798-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: SILVAL DA CUNHA BARBOSA, SILVIO 

CEZAR CORREA ARAUJO, VALDISIO JULIANO VIRIATO, MAURICIO 

SOUZA GUIMARAES, ALEXANDRE LUIS CESAR Vistos etc. Trata-se de 

Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa cumulado com Pedidos 

de Ressarcimento ao Erário e de liminar de indisponibilidade de bens, 

movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Silval 

da Cunha Barbosa, Silvio Cezar Correa Araujo, Valdísio Juliano Viriato, 

Mauricio Souza Guimarães e Alexandre Luís Cesar, objetivando a 

condenação dos requeridos às sanções civis e políticas disciplinadas pela 

Lei de Improbidade Administrativa e ao ressarcimento ao erário. O ínclito 

Desembargador Doutor Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator do 

processo criminal n. 54167/2018, de competência do egrégio Tribunal 

Pleno deste Tribunal de Justiça, deferiu o compartilhamento do Termo de 

Colaboração Premiada formulado pelo Sr. Valdísio Juliano Viriato e 

formalizado no interesse da Ação Penal nº 23383-44.2013.811.0042 

(Operação Sodoma 4) e do Inquérito Civil SIMP n. 001935-023/2013 e, para 

tanto, em caráter confidencial, encaminhou a este Juízo I - Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular cópia integral da 

referida colaboração premiada e da decisão que a homologou. Relatados, 

decido. Autorizado o referido compartilhamento, antes que este Juízo 

analise a pertinência e relevância do conteúdo da colaboração em face à 

presente ação civil pública, as partes deverão se manifestar quanto ao 

interesse na utilização da referida prova em seu favor. Ante o exposto, 

em obediência ao princípio do máximo contraditório e da ampla defesa, as 

partes, inclusive o Estado de Mato grosso, deverão ser cientificadas do 

presente compartilhamento e, em querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestem quanto ao interesse na utilização da aludida prova em seu 

favor. Diante do teor da certidão de fl. 891-PJE, exarada pela Gestora 

Judiciária desta Vara, o réu Silvio Cezar Correa Araujo, que não constituiu 

patrono para representá-lo judicialmente até então, se não se habilitar nos 

autos até a efetiva intimação desta decisão, será cientificado por 

mandado, entretanto, para resguardo do sigilo desta, o acesso ao 

conteúdo da Colaboração Premiada será viabilizado em Cartório. Haja vista 

que o processo criminal n. 54167/2018 tramita em segredo de justiça, 

determino ao Sr. Gestor Judiciário que o Termo de Colaboração devem ser 

armazenados, fisicamente, em arquivo próprio, restringindo seu acesso às 

partes, advogados, perito e eventuais habilitados nestes autos, de modo 

que, qualquer pedido de outrem, visando o acesso ao seu conteúdo, 

deverá ser submetido, previamente, ao crivo deste Juízo. Decorrido o 

prazo para manifestação das partes, retornem-me os autos conclusos. 

Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2018. (Assinado 

Eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039424-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA FRAIHA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CAMARGO JUNIOR OAB - MS13844-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

HENRIQUE GIESELER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1039424-96.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANA LUIZA FRAIHA 

MACHADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

carta precatória da Comarca de Campo Grande - MS, objetivando a citação 

de Henrique Gieseler. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a 
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presente como mandado. Após, cumprida a finalidade, devolvam-se os 

autos ao r. Juízo deprecante, com as nossas homenagens. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2018. (assinado eletronicamente) Luís 

Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1023440-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEY EDILSON CARVALHO BARROS (RÉU)

JURACY MARQUES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1023440-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: JURACY MARQUES DOS SANTOS, 

EDNEY EDILSON CARVALHO BARROS “Considerando que não foi 

alcançada a auto composição, o prazo para a parte requerida apresentar 

contestação se inicia desta data, nos termos do art. 335, I, do CPC; 

Escoando o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, em seguida 

vista ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para impugnar; Após, 

intime-se o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Excelentíssimo 

Procurador Geral do Estado, a fim de que no prazo legal manifeste-se 

sobre eventual o interesse em integrar a lide na qualidade de litisconsorte 

ativo, nos termos do § 2º do art. 5 da Lei n.º 7.347/85. Concretizadas as 

determinações supra, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.” (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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020358-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO OAB - MT15541/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON OLIVEIRA DE AMORIM (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS OAB - MT19631/O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (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, impulsiono este processo para 

INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 15 

dias. CUIABÁ, 13 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1032318-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON GIOVANI NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ0160365A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETE BOMFIGLIO SANTANNA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

G. S. N. (REQUERIDO)

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 : 

1032318-83.2018.8.11.0041 REQUERENTE: HILTON GIOVANI NEVES 

REQUERIDO: ELISABETE BOMFIGLIO SANTANNA Vistos etc. Colha-se o 

pronunciamento do digno Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1037691-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY LEAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - SP24821 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIDE FERREIRA LEAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1037691-95.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARLY LEAO DE SOUZA 

REQUERIDO: ALAIDE FERREIRA LEAO Vistos etc. Concedo o recolhimento 

das custas processuais, ao final do processo, com fundamento no 

Provimento 18/2012CGJ. Em face dos elementos constantes dos autos, é 

possível a observância do rito do arrolamento comum, em atenção ao 

disposto nos arts. 659, 664 e 665, do Código de Processo Civil, 

ressalvado, desde já, a possibilidade de conversão para o rito do 

inventário ou de arrolamento sumário. Nomeio como inventariante Marly 

Leão de Souza, independentemente de assinatura do termo de 

compromisso. Intime-se, para que, preste as declarações, em 20 (vinte) 

dias, atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de partilha, 

observando-se o disposto no art. 1829, do Código Civil. Nos termos do 

provimento n° 56/2016–CNJ, deverá da parte autora, no mesmo prazo, 

trazer aos autos certidão de inexistência de testamento deixado pela 

autora da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados. Citem-se, após, os interessados não representados, se 

for o caso, pelo correio, para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Determino a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de 

existência de ativos em nome da falecida, Alaíde Ferreira Leão, CPF nº 

171.583.971-49, Filiação: Waldemar Ferreira e Maria Soares Ferreira. 

Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome da de 

cujus. Os autos permanecerão em gabinete até que a indicação de 

existência/inexistência de ativos financeiros seja informada a este Juízo, 

via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja 

valores, estes devem ser transferidos para conta judicial, devidamente 

vinculada a estes autos. Outrossim, consigno que, em face dos novos 

princípios e regras aplicáveis à matéria, as questões relacionadas à 

eventual pendência referente a débito tributário, não obstará a conclusão 

deste processo, com a prolação da sentença, já que a Fazenda Pública 

dispõe de meios legais específicos para a cobrança e será intimada, ao 

final, para lançamento, em sendo o caso. Por fim, havendo testamento ou 

interesse de incapaz, dê-se vista ao ilustre Ministério Público. Intime-se o 

ilustre subscritor da peça exordial, para, em 05 (cinco) dias, qualificar e 

informar o endereço dos outros 03 (três) herdeiros, bem como, se houver 

herdeiro já falecido. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de outubro de 

2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito em Substituição Legal.

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1036366-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 123 de 300



ANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALYSON SILVA BUENO OAB - MT0020903A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DELFINO DE SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1036366-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANA PEREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: JOSE DELFINO DE SALES Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Colha-se o parecer do Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1031025-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY AGNELO DAMASCENO (REQUERENTE)

EDISON PEREIRA DAMASCENO (REQUERENTE)

REINALDO AGNELO DAMASCENO (REQUERENTE)

THIAGO AGNELO DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT0013675A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE MARIA AGNELO DAMASCENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1031025-78.2018.8.11.0041 Visto. 1. Cuida-se de ação de arrolamento 

sumário proposta pelo cônjuge sobrevivente e os filhos de Eliete Maria 

Agnelo Damasceno, em que postulam a homologação de acordo de 

partilha. 2. Nas ações de inventário as custas são devidas pelo espólio. 

No caso em lume, considerando o acervo hereditário, verifica-se que o 

espólio possui condições de arcar com as despesas processuais, razão 

pela qual indefiro o pedido de gratuidade processual, de modo que, as 

custas e a taxa de distribuição deverão ser recolhidas antes da expedição 

do formal de partilha, consoante o disposto no art. 8º, parágrafo único, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001. 3. Dispõe o art. 659 do Código de Processo 

Civil que nas ações de arrolamento sumário a partilha amigável celebrada 

entre capazes será homologada de plano pelo juiz, nos termos da lei. 4. 

Analisando os autos, verifica-se que a petição inicial não foi instruída com 

os documentos necessários para ajuizamento da ação, e que impedem a 

homologação, sendo eles os seguintes: a) certidões negativas expedidas 

pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, pelo Estado de Mato Grosso 

(SEFAZ) e pela Receita Federal do Brasil; b) certidão de inexistência de 

testamento (Provimento n. 56/2016/CNJ). 5. Logo, verifica-se que a inicial 

não foi instruída com toda documentação necessária para homologação 

da partilha, de modo que, com base no art. 320 e no art. 330, inciso IV, do 

CPC, a inicial deve ser emendada, sob pena de indeferimento. 6. Portanto, 

intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

instruam os autos com os documentos relacionados nesta decisão, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. 7. Sem prejuízo da determinação 

de emenda, visando dar celeridade à tramitação do feito, nomeio para a 

função de inventariante o requerente Edison Pereira Damasceno, 

independentemente de compromisso. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

12.11.2018 Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016538-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS OAB - MT6693/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FLAVIA REGINA SOUZA RAMOS (HERDEIRO)

CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS (HERDEIRO)

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS (HERDEIRO)

ANDRE LUIZ SOUZA RAMOS (HERDEIRO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1016538-06.2018.8.11.0041 Visto. 1. Cuida-se de ação de arrolamento 

sumário proposta pelos herdeiros de Catarina Souza Ramos e Luiz Alfeu 

Moojen Ramos, em que três herdeiros manifestaram a não aceitação da 

herança, de modo que, após firmados os termos de renúncia, nos termos 

do art. 1.810 do Código Civil, a totalidade da herança caberá ao herdeiro 

Luiz Alfeu Souza Ramos. 2. Dispõe o art. 659 do Código de Processo Civil 

que nas ações de arrolamento sumário a partilha amigável celebrada entre 

capazes será homologada de plano pelo juiz, nos termos da lei. 3. 

Analisando os autos, verifica-se que a petição inicial não foi instruída com 

os documentos necessários para ajuizamento da ação, e que impedem a 

adjudicação da herança ao herdeiro Luiz Alfeu Souza Ramos, sendo eles 

os seguintes: a) certidões negativas expedidas pela Prefeitura Municipal 

de Cuiabá/MT, em nome da inventariada Catarina; e da Sefaz/MT, de 

ambos os inventariados; b) certidão de inexistência de testamentos 

(Provimento n. 56/2016/CNJ). 4. Sendo assim, com base no art. 320 e no 

art. 330, inciso IV, do CPC, a inicial deve ser emendada, sob pena de 

indeferimento. 5. Portanto, intimem-se os requerentes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, instruam os autos com os documentos relacionados 

nesta decisão, sob pena de indeferimento da petição inicial. 6. No mesmo 

prazo, os herdeiros renunciantes deverão comparecer para firmarem os 

termos de renúncia, pessoalmente ou representados por mandatário com 

poderes especiais para firmar termo de renúncia de herança. 7. Nomeio 

inventariante o herdeiro Luiz Alfeu Souza Ramos, independentemente de 

compromisso. 8. Promova-se pesquisa nos sistemas BACENJUD e 

RENAJUD, sobre saldos bancários e veículos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 12.11.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019391-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

LUIZ GUSTAVO AIDAR PAVAO (REQUERENTE)

JAMILI AIDAR PAVAO CAMILOT (REQUERENTE)

L. L. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS PAVAO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1019391-85-2018.811.0041 Visto. 1. Trata-se de ação de inventário 

proposta em razão do falecimento de Luis Carlos Pavão, em que os 

herdeiros informam que parte do acervo hereditário é composto de bens 

integrados ao ativo patrimonial da empresa individual Luis Carlos Pavão 

Transportes ME, que se encontra em processo de recuperação judicial, 

motivo pelo qual pedem que seja suspensa a tramitação da ação de 

inventário até quitação das dívidas e obrigações estabelecidas no plano 

de recuperação. Ainda, afirmam que o inventariado vivia em união estável 

com Marcia de Oliveira Lopes. 2. Inicialmente, importa observar que nas 

ações de inventário o recolhimento das custas constitui obrigação do 

Espólio, de modo que, as custas deverão ser recolhidas antes da 

expedição do formal de partilha, consoante o disposto no art. 8º, 

parágrafo primeiro, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 3. Indefiro a suspensão 

da tramitação do processo, visto que a existência de dívidas não impede a 

homologação da partilha, nem mesmo as de natureza fiscal, consoante o 

disposto no art. 654, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde 

que sejam reservados bens para garantia do seu pagamento. 4. Assim 

sendo, nomeio inventariante o requerente Luiz Gustavo Aidar Pavão, nos 

termos do art. 617, inciso III, do Código de Processo Civil, que deverá, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, comparecer à Secretaria desta Vara Judicial 

para firmar termo de compromisso de bem e fielmente cumprir a função. 5. 

Prestado o compromisso, o inventariante deverá, no prazo de 20 (vinte) 

dias úteis, apresentar as primeiras declarações, contendo o rol de bens, 
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de dívidas e qualificação dos herdeiros, nos termos do art. 620 e seus 

incisos do Código de Processo Civil, sob pena de remoção. 6. As primeiras 

declarações deverão ser instruídas com os seguintes documentos: a) 

certidão negativa de débitos fiscais expedida pela Prefeitura Municipal de 

Cuiabá, referente à débitos em geral, em nome do inventariado; b) certidão 

negativa de débitos emitida pela Procuradoria-Geral do Estado; c) certidão 

de inexistência de testamento (Prov. n. 56/2016/CNJ). 7. Ademais, com 

relação à união estável do inventariado com Marcia de Oliveira Lopes, 

saliento que somente poderá ser reconhecida nestes autos caso haja 

prova documental de sua existência, especialmente, do período de 

convivência, e que deverão ser juntadas no prazo das primeiras 

declarações, sob pena de remessa às vias ordinárias. 8. Sobre isso, 

desde já, importa observar que declarações particulares firmadas por 

testemunhas não são válidas para o fim de comprovação da existência de 

união estável, por força do disposto no art. 408, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. 9. Promova-se o bloqueio do saldo das contas 

do inventariado, via BACENJUD, e a transferência do valor bloqueado para 

conta de depósitos judiciais. 10. Com a juntada das primeiras declarações, 

devidamente instruídas com os documentos relacionados nesta decisão, 

cite-se a Fazenda Pública Estadual para que se manifeste, no prazo legal. 

11. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

12.11.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029114-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORVAL PRATES SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO GUSMAO DA ROSA OAB - MT2982/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MARINHO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1029114-31.2018.8.11.0041 Visto. Cuida-se de ação de arrolamento 

sumário ajuizada por Dorval Prates Silveira em razão da morte de Rômulo 

Trindade, em que pede adjudicação de imóvel que pertencia ao 

inventariado, alegando ter adquirido os direitos hereditários da viúva e dos 

demais herdeiros por meio de contrato particular de promessa de compra 

e venda e termos particulares de renúncia translativa (id. 15158175). É o 

necessário para análise e decisão. Desde já, é necessário observar que a 

ação não foi instruída com a certidão de óbito do inventariado, documento 

imprescindível para o processamento do inventário. Com relação à 

aquisição dos direitos hereditários, importa dizer que não foi observada a 

forma prescrita em lei para a prática do ato, qual seja a prevista no art. 

1.793 do Código Civil, que exige a forma pública para tal espécie de 

negócio. “Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de 

que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura 

pública.” Entrementes, também é importante ressaltar que a dita “renúncia 

translativa” era denominação utilizada pela doutrina e jurisprudência na 

vigência do Código Civil de 1916, no qual não havia qualquer previsão 

sobre a alienação ou doação de direitos hereditários. Ao contrário do 

Código Civil de 1916, o atual Código Civil de 2002 prevê a cessão como 

meio de transmissão de direitos hereditários, com requisito extrínseco de 

que seja formalizada por instrumento público, ou seja, por escritura 

pública, por força do disposto no mencionado art. 1.793 do Código Civil. 

Outrossim, a utilização da expressão “renúncia translativa”, não obstante 

ainda utilizada, contém impropriedade técnica, visto que, em caso de 

renúncia, conforme o disposto no art. 1.810 do Código Civil, a parte do 

renunciante deve obrigatoriamente ser destinada aos demais herdeiros da 

mesma classe ou da classe subsequente, isso significando que o quinhão 

renunciado deve ser reintegrado ao monte partilhável, para que seja 

partilhado entre os herdeiros que manifestem aceitação da herança, 

observada a ordem sucessória prevista no art. 1.829 do Código Civil. Com 

isso, é possível afirmar que inexiste possibilidade de se promover a 

"renúncia em favor de outrem", situação que configura efetivamente 

cessão de direitos hereditários, com essencial diferença, visto que nesse 

caso há aceitação da herança, o que não acontece em caso de renúncia. 

Nesse ensejo, vislumbra-se que os documentos que instruem a petição 

inicial, juntados ao processo com id. 15158175, não possuem validade 

como instrumento de transmissão de direitos hereditários (Código Civil, art. 

104, inciso III). Não bastasse isso, convém esclarecer que a meação da 

viúva não pode ser objeto de cessão de direitos hereditários ou de 

renúncia, visto que não é possível ceder ou renunciar direitos hereditários 

de pessoa viva. Com efeito, este inventário tem como objeto apenas a 

meação do inventariado, uma vez que a outra metade pertence à viúva. 

Portanto, a compra e venda relativa à meação do cônjuge varoa, Sra. 

Maria Ruth Marinho, deverá ser efetuada por meio de escritura pública de 

compra e venda. Em conclusão, para que o requerente possa receber a 

herança é preciso que instrua o pedido com escritura pública de cessão 

de direitos hereditários, nos termos do art. 1.793 do Código Civil. Para 

tanto, calha observar que o requerente possui procuração firmada pelos 

interessados para firmar, inclusive em seu favor, escritura de cessão de 

direitos hereditários, consoante o disposto no documento juntado com id. 

15158113, p. 2/5. Diante do exposto, determino que a inicial seja 

emendada para juntada dos seguintes documentos imprescindíveis para a 

processamento da ação: a) certidão de óbito; b) escritura pública de 

cessão de direitos hereditários (Código Civil, art. 1.793); c) certidões 

negativas de débitos fiscais, emitidas pela Prefeitura Municipal de Cuiabá; 

pelo Estado de Mato Grosso (PGE e SEFAZ) e; pela Receita Federal do 

Brasil; d) certidão de inexistência de testamento (CNJ, Prov. 56/2016). 

Diante do exposto, EMENDE-SE a petição inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, sanar as irregularidades apontadas nesta decisão, 

sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e renove-se a conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

12.11.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1010779-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALEX VELASCO CAMPOS (REQUERENTE)

JULIANA DE OLIVEIRA PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1010779-95.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JULIANA DE OLIVEIRA 

PEREIRA GOMES, FABIO ALEX VELASCO CAMPOS Visto. Trata-se de 

ação de divórcio consensual desarquivada pelo advogado que 

representou as partes, que postula a prolação de sentença para o 

arbitramento de honorários advocatícios, alegando que os requerentes se 

recusaram a pagar os honorários contratados, uma vez que não teriam 

firmado contrato de prestação de serviços advocatícios. É o necessário 

para análise e decisão. Como fundamento do pedido, o nobre advogado 

cita o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe o seguinte: "Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência. § 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB." Infere-se da referida norma que os honorários podem 

ser fixados por arbitramento "na falta de estipulação ou de acordo". No 

presente caso, consoante os fatos narrados na petição, o advogado é 

taxativo ao afirmar que as partes se recusaram a pagar os honorários, de 

modo que, se houve ajuste, ainda que verbal, da verba honorária, tal 

situação afasta a aplicabilidade da regra do Estatuto da OAB, invocada 

pelo causídico. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - 

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS - ATUAÇÃO 

COMO DEFENSOR DATIVO - NÃO OCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS - ARBITRAMENTO DO VALOR DEVIDO - 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - RECURSO ADESIVO - 

PREJUDICADO. Na falta de estipulação ou de acordo entre as partes, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, nos exatos termos do art. 

22, § 2º, da Lei 8.906/94. Comprovada a efetiva prestação de serviços 

advocatícios, a procedência da ação de arbitramento é medida que se 

impõe. Em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, os 

honorários, quando imprescindível a produção de prova técnica, deverão 

ser fixados em sede de liquidação de sentença, por arbitramento." (TJMG. 

AC 0018062-51.2013.8.13.0081. 17ª CÂMARA CÍVEL. Publicação: 

02/06/2015. Relator: Leite Praça) "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
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USUCAPIÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. BENEFÍCIO 

RESTABELECIDO. DESTITUIÇÃO DE ADVOGADO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO 

INTEGRATIVA EMBARGADA. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - O pressuposto básico para a 

revogação da justiça gratuita é a perda da condição de hipossuficiência 

da parte, não demonstrada à alteração do estado de pobreza, deve ser 

mantida a concessão do benefício equivocadamente revogado na 

sentença. II - A pretensão do advogado, cujo mandato foi revogado por 

três dos autores da ação de usucapião, o que se dera pouco tempo após 

o ajuizamento da demanda, almejando o arbitramento dos honorários 

advocatícios que alega lhe serem devidos, deve ser formulada em ação 

autônoma, garantindo-se às partes o contraditório e a ampla defesa. III - A 

interposição de novos embargos de declaração em face de decisão 

integrativa da sentença, pela qual o juiz indeferiu o pedido de arbitramento 

de honorários advocatícios contratuais, ao fundamento de que não houve 

sucumbência, por si só, não viabiliza a condenação dos embargantes ao 

pagamento da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil." (TJMG - Apelação Cível 1.0459.06.025755-5/002, 

Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 01/11/2016, publicação da súmula em 11/11/2016) Em 

suma, havendo estipulação dos honorários, ainda que verbal, sua 

cobrança deve ser efetuada por meio de ação própria, em que sejam 

observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Diante do 

exposto, indefiro o pedido formulado na petição com id. 13868557. 

Arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016042-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

AIDETE MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

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:

ROBERTO TADEU DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1016042-11.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AIDETE MARIA AGUIAR DO 

NASCIMENTO, ROSEMARY NASCIMENTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ROBERTO TADEU DO NASCIMENTO Vistos. Defiro a expedição de alvará, 

conforme requerido na movimentação n. 15536509. Intimem-se. 

Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032400-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. F. (AUTOR(A))

L. M. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA OAB - MT0013953A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT0013260A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. S. (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. 1032400-51.2017.8.11.0041 

Valor da causa: $11,244.00 ESPÉCIE: [Alimentos, Revisão]->ALIMENTOS - 

LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: LUCAS MOISES 

FERREIRA Endereço: RUA SOLIMÕES, 10, JARDIM AQUÁRIOS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78085-255 Nome: NICOLAS MOISES FERREIRA Endereço: RUA 

SOLIMÕES, 10, JARDIM AQUÁRIOS, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-255 POLO 

PASSIVO: Nome: MOISES FERREIRA SALOMAO Endereço: RUA 

IMBURANA, 13, Quadra 11, JARDIM GRAMADO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78085-304 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO do autor para tomar 

ciência da decisão dos autos e certidão. CUIABÁ, 13 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034384-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JORGE DA SILVA SANTOS OAB - 032.557.612-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. R. (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 MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1034384-36.2018.8.11.0041 Valor da causa: $577.27 ESPÉCIE: [Alimentos]

->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: ANA 

CLARA DA SILVA RAMOS Endereço: RUA TRINTA E OITO, 442, 

Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-000 Nome: JAQUELINE 

JORGE DA SILVA SANTOS Endereço: RUA TRINTA E OITO, 442, 

Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-000 POLO PASSIVO: 

Nome: GEAN DE SOUZA RAMOS Endereço: GETÚLIO VARGAS, 4593, 

CENTO, ALVORADA D'OESTE - RO - CEP: 76930-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ATRAVÉS DO D. DEFENSOR, 

para fins de informar qual o bairro do endereço de ID n. 15837223 para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. 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 
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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. CUIABÁ, 13 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035866-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR NARCISA LEMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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 MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1035866-19.2018.8.11.0041 Valor da causa: $4,980.00 ESPÉCIE: 

[Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

ADAIR NARCISA LEMES Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: 

JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS Endereço: RUA MARINGÁ, S/N, ( CASA 

DE PORTÃO AZUL ), PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

ciência da certidão do OF. DE JUSTIÇA, no prazo de 05 (cinco) dias. 

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. CUIABÁ, 13 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019619-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

CELSO FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

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 MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1019619-94.2017.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Exoneração]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: ANTONIO SERGIO DA SILVA 

Endereço: SQN 313 BLOCO B, APTO 105, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - 

CEP: 70766-020 POLO PASSIVO: Nome: CELSO FERNANDES DA SILVA 

Endereço: RUA PAINEIRAS BRANCAS, 14, quadra 2, JARDIM DOS IPÊS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78088-610 Nome: CEZAR FERNANDES DA SILVA 

Endereço: RUA PAINEIRAS BRANCAS, 14, rua 7, quadra 2,, JARDIM DOS 

IPÊS, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-610 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para, QUERENDO, impugnar a contestação no prazo 

legal. CUIABÁ, 13 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 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033997-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. B. T. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

RUTE PEDROSA FIGUEIRA OAB - MT18357/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. T. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE OAB - MT9385/O-O 

(ADVOGADO(A))

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 EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1033997-55.2017.8.11.0041 Valor da causa: 

$561,240.40 ESPÉCIE: [Dissolução]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: MIKAELLE DIAS BARRETO TAQUES Endereço: 

AVENIDA ÉRICO PREZA, 905, QDA 21 CASA 168, JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78060-758 POLO PASSIVO: Nome: RONALDO MARCELO 

TAQUES Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE SANTANA, - ATÉ 182/183, 

CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-122 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para oferecimento de defesa/impugnação, 

caso queira, conforme despacho e documentos anexados ao Processo 

Judicial Eletrônico acima identificado. CUIABÁ, 13 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.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1033340-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT0010826A 

(ADVOGADO(A))

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA OAB - MT11811/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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. Deixo para analisar em audiência o 

pedido liminar, ante a falta de documentação. Designo audiência de 

tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 

_19___/__12__/2018 às _13___h__30__m. Cite-se o requerido, por 

mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra 

designada, acompanhada de seus advogados/defensores públicos. 

Deverá constar do mandado que, a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, a requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo Autor 

(art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Notifique-se o 

Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017849-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT0007931A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1017849-66.2017.8.11.0041 AUTOR: ROZELI VICENTE PEREIRA RÉU: 

VANDERLEY LENZI CORRES Vistos, etc. Este processo, por seu objeto 

deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do 

Código de Processo Civil, em razão do que a Senhora Gestora deverá agir 

com as cautelas necessárias. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Em analise aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do art. 1.694 do 

Código Civil, aliado o fato de que o sustento dos filhos incumbe aos pais, 

considerando a ausência de elementos que comprovem os rendimentos do 

Requerido, arbitro alimento provisório no importe de 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo, valor este que entendo o mais adequado, 

possibilitando a satisfação mínima das necessidades do Requerente, que 

serão devidos a partir da citação, cujo valor deverá ser depositado na 
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Conta poupança n.º 51549 - 3, Agência n.º 2373 - 6, Variação 51, Banco 

do Brasil, em nome da representante legal da requerente, até o dia 10 

(dez) de cada mês. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

ciência da presente decisão. Determino o encaminhamento dos autos para 

realização de audiência junto ao CEJUSC (art. 334 CPC). Após, a 

realização da audiência voltem os autos conclusos para deliberações. 

Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2017. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005215-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEA MARIA RIBEIRO DA COSTA LEITE (REQUERENTE)

HAROLDO AFONSO RIBEIRO (REQUERENTE)

MARCIA TERESA RIBEIRO (REQUERENTE)

JOLINDA DE ALMEIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

MARIA JOSE RIBEIRO DA CUNHA (REQUERENTE)

MARIO LEO RIBEIRO (REQUERENTE)

MARIA HELENA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887/B (ADVOGADO(A))

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT0009896A (ADVOGADO(A))

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT0006743A (ADVOGADO(A))

REINALDO FERRAZ DE PAULA OAB - MT8207/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS BRITO REBELLO OAB - AC1979 (ADVOGADO(A))

CAROLINA GALVAO PERES OAB - MT0018428A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005215-04.2018.8.11.0041 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 

15732098 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, vislumbro que foi 

postulado o levantamento de valores para o pagamento das custas e 

taxas processuais (ID. 14579418), no espeque de R$15.095,17, conforme 

boleto de ID. 14579762, e também a título de ressarcimento da 

inventariante a qual efetuou o pagamento de dívidas do espólio, cartão de 

crédito e IPTU (ID. 14877415), no valor de R$9.999,57 (ID. 14877474). 

Todavia, verifico que, à exceção dos sete reais bloqueados via BacenJud, 

não há valores vinculados aos autos, tendo a inventariante demonstrado a 

existência de conta na Caixa Econômica Federal, agência 0686, conta 

6.243-9, e investimento CDB FLEX, na mesma instituição bancária, ambos 

em nome do de cujus que totalizavam, em maio do ano em curso, quase 

um milhão de reais. Desta feita, determino a expedição de ofício à Caixa 

Econômica Federal para que proceda com a transferência dos saldos 

constantes na conta bancária e investimento suso para a Conta Única do 

Poder Judiciário no prazo de 15 dias. Após, proceda-se, Sr. Gestor, com a 

vinculação para uma subconta do presente processo. No mais, quanto à 

pretensão de levantamento de valores para a quitação das dívidas, após a 

vinculação necessária e, havendo a concordância de todas as partes, as 

quais deverão ser intimadas, certificando-se nos autos, defiro, o pedido 

de expedição de alvará para levantamento de saldo suficiente para o 

pagamento das custas e taxas judiciárias, além do ressarcimento da 

inventariante do valor dispendido com o pagamento do cartão de crédito e 

IPTU. Assinalo que a inventariante deverá comprovar a quitação das 

custas e taxas mencionadas. Em tempo, verifico que foi encartado ao feito 

certidões de inexistência de testamento da Anoreg (ID. 14024906) e do 

Colégio Notarial do Brasil (ID. 14579600), além de certidões negativas 

fiscais emitida pela PGE/MT (ID. 14579665), SEFAZ/MT – referente ao IPVA 

(ID. 14835797) e tributárias e não tributárias (ID. 14835857), pelo Município 

de Cuiabá (ID. 14579697) e de Chapada dos Guimarães (ID. 15225867). 

Por outro lado, fora encartada certidão positiva com efeitos de negativa de 

débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (ID. 

14579641), devendo ser esclarecido nos autos a dívida ensejadora da 

certidão. No tocante às demais dívidas do espólio, vislumbro que 

remanesce a discussão judicial acerca da Reclamação Trabalhista nº 

0000293-64.2018.5.23.0004, de maneira que deverá ser realizada a 

reserva de valores para a quitação do débito, em caso de procedência da 

demanda. De outro viés, em relação aos bens sujeitos a partilha, também 

verifico que a inventariante constou nas primeiras declarações que o 

apartamento residencial nº 202-E, do Privê Residencial Paiaguás, situado 

na Avenida Argélia, nº 156, bairro Jardim Aclimação, em Cuiabá/MT, 

registrado sob a matrícula nº 32885, pertence a João Afonso da Costa 

Ribeiro e, determinado que esclarecesse nos autos a origem do título 

aquisitivo (ID. 14098748), alegou que este interpôs Ação de Usucapião em 

face do espólio, processo nº 1015173-14.2018.8.11.0041 que tramita 

perante a 11ª Vara Cível da Comarca da Capital. Todavia, constato que 

não foi reconhecida a procedência do pedido na alusiva ação 

possessória, a qual ainda está em trâmite, não havendo, por ora, a 

procedência do pedido, entrementes, a reserva do bem é medida de 

cautela. Por fim, necessário salientar que, com a entrada em vigor do 

Código de Processo Civil de 2015, tornou-se possível o processamento 

das ações de inventário na forma de arrolamento sumário, quando houver 

a concordância de todos os herdeiros quanto à partilha dos bens, 

conforme prevê o artigo 659 da lei processual em vigor, a qual, inclusive, 

dispensa prévio pagamento do ITCMD para fins de homologação, de 

maneira que, sendo de interesse da inventariante, deverá encartar ao feito 

plano de partilha amigável a fim de possibilitar a homologação por este 

juízo, no prazo de 20 dias, com as ressalvas mencionadas na presente 

decisão (artigo 663 do CPC/2015). Intimem-se. Às providências." 

Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031439-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ABREU OAB - MT22285/O (ADVOGADO(A))

PEDRO DA FONSECA E SILVA NETO OAB - MT22447/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. N. (EXECUTADO)

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 Certifico que a manifestação do executado no ID 

16463095 e seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 13 

de novembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1022996-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. W. F. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT10353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. V. (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 1022996-39.2018.8.11.0041 Certifico que a 

Contestação de ID 16481848 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, 13 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: 1028661-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR MOYA PERES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DARLENE DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA AUXILIADORA GLERIAN OAB - MT16532 (ADVOGADO(A))

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO(A))

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906/O (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 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a manifestação da requerida 

(ID 16471257), impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da 

conta na qual deverá depositar os alimentos. Cuiabá/MT, 13 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: 1026772-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KATIA PORTO DE MORAES OAB - MT25099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. 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 1026772-47.2018.8.11.0041 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 

16423368 - "(...) Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015 c.c. artigo 330, §1º, III e IV, da 

mesma lei e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, I, do mesmo 

estatuto processual. Condeno o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais, a qual, todavia, permanecerá suspensa, em razão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se com 

as baixas e anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo. 

Ciência ao Ministério Público." Cuiabá/MT, 13 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: 1009580-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. E. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1009580-04.2018.8.11.0041 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 

16473487 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, vislumbro que foi 

oportunizado aos postulantes que comprovassem os pressupostos 

necessários à concessão da justiça gratuita, no entanto, evola-se da 

certidão de ID. 16071965, que as partes deixaram transcorrer in albis o 

prazo assinalado para manifestação. Em decorrência, considerando a 

inexistência de elementos autorizadores dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, haja vista que depreende-se do documento de ID. 

12659654, que o Sr. Lincoln é sargento da Polícia Militar, o que denota, a 

princípio, que o mesmo possui condição financeira de arcar com a 

importância relativa as custas e demais despesas processuais, razão pela 

qual indefiro o benefício da assistência judiciária pretendida. Desta feita, 

intimem-se os autores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciem o recolhimento das custas processuais devidas, sob pena 

de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil, com consequente extinção do processo (art. 485, I, do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem a manifestação, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Intime-se e cumpra-se. Às providências." 

Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006136-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YOHANA DIAS MOREIRA (REQUERENTE)

CARLOS ROGERIO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO(A))

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIUSCIA FERREIRA SILVA MOREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1006136-60.2018.8.11.0041 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 

16445521 - "(...) De outro norte, determino a intimação do inventariante, 

para que, em 60 (sessenta) dias traga aos autos as certidões negativas 

de dívidas expedidas pelas Fazendas Públicas Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado do Piauí) e Municipal (Teresina/PI, Várzea 

Grande/MT e Santo Antônio de Leverger/MT), Junta Comercial dos Estados 

de Mato Grosso e Piauí em nome da falecida e da empresa deixada por 

esta; certidão de inexistência de testamento deixado pela autora da 

herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados, nos termos do Provimento n° 56/2016–CNJ; certidões 

completas e atualizadas dos imóveis deixados pela falecida, bem assim o 

comprovante de pagamento/isenção do ITCD, devidamente acompanhado 

da GIA-ITCD. No mesmo lapso suso mencionado, o inventariante deverá 

trazer ao feito esclarecimentos quanto à eventual quitação do imóvel 

matriculado sob o nº 110.592, registrado no 6º Serviço Notarial e Registro 

de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, referente à 

parte da extinta, em virtude de seu falecimento. Caso não tenha ocorrido a 

quitação parcial em razão do falecimento da Sra. Katiuscia, o inventariante 

deverá trazer aos autos informações quanto à forma de pagamento das 

parcelas restantes relativas ao aludido financiamento, levando em 

consideração que metade dos valores de cada prestação já são de sua 

exclusiva responsabilidade. Necessário esclarecer que, no que concerne 

ao imóvel financiado, poderá ser realizada apenas a partilha dos direitos 

de fiduciante, considerando-se a data do óbito da inventariada e mantendo 

a titularidade apenas para o meeiro, tornando-se o único responsável 

pelos pagamentos das parcelas do financiamento. De outro viés, ante o 

pleito de ID. 15801301, proceda-se com pesquisas pelos sistemas 

BACENJUD e RENAJUD com o fito de obter informações acerca da 

existência de valores e veículos em nome da de cujus e, obtendo saldo 

positivo de quantia, 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. Com o aporte 

dos aludidos documentos, intime-se a Fazenda Pública e, ato contínuo, o 

Ministério Público, nos termos do art. 626 do CPC. Por fim, deixo de 

determinar a citação dos herdeiros porquanto estão representados pelo 

mesmo causídico. Expeça-se o necessário. Às providências." Cuiabá/MT, 

13 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010576-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. D. S. (AUTOR(A))

J. T. D. S. (AUTOR(A))

J. S. O. (AUTOR(A))

J. T. D. S. (AUTOR(A))

J. T. D. S. (AUTOR(A))

J. T. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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S. R. D. S. (RÉU)

C. S. X. (RÉU)

A. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632/O-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1010576-36.2017.8.11.0041 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 

16452007 - "VISTOS, ETC. Considerando que o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso não possui convênio com laboratórios para a 

realização exame de material genético (DNA) com gratuidade de justiça, 

pretendendo a autora solução célere para o impasse e a evolução da 

marcha processual, será necessário, infelizmente, que as partes entrem 

em consenso e arquem com o valor do exame. Assinalo que esta 

magistrada envidou esforços para solucionar a problemática, todavia, sem 

êxito até o momento. Em decorrência, intimem-se as partes para 

manifestarem-se acerca da possibilidade de arcarem com os custos do 

exame, no prazo comum de 15 dias. Após, conclusos para deliberação. 

Às providências." Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028639-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SILVA GUMS (REQUERENTE)

S. E. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT0006357A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIMAR GUMS (INVENTARIADO)

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 1028639-75.2018.8.11.0041 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 

16424338 - "(...) De outro norte, tendo em vista que não aportaram aos 

autos as certidões negativas de dívidas expedidas pelas Fazendas 

Públicas Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e 

Municipal (certidão negativa de débitos gerais) em nome do falecido; 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, nos 

termos do Provimento n° 56/2016–CNJ, bem assim o comprovante de 

pagamento/isenção do ITCD, devidamente acompanhado da GIA-ITCD, 

determino nova intimação do inventariante, para que, em 60 (sessenta) 

dias, regularize a situação. No mesmo lapso suso mencionado, o 

inventariante deverá trazer ao feito esclarecimentos quanto às alienações 

fiduciárias havidas nos veículos juntados nos ID’s. 15980539 e 15980891 

e quanto à hipoteca que recai sobre o bem matriculado sob o nº 89.075, 

registrado no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira 

Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, ID. 15981117. Com o aporte dos 

aludidos documentos, intime-se a Fazenda Pública e, ato contínuo, o 

Ministério Público, nos termos do art. 626 do CPC. Esclareço que, deixo de 

determinar a citação dos herdeiros porquanto estão representados pelo 

mesmo causídico. Expeça-se o necessário. Às providências." Cuiabá/MT, 

13 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034817-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIRENE DA SILVA SANTOS FARIAS (REQUERENTE)

HOVAGNER HERCULANO DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1034817-40.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Considerando 

que o prazo vindicado no ID 16291706 ocorreu em meio a dois feriados, 

concedo o prazo de 05 dias úteis, para que sejam adotadas as 

providências necessárias para o cumprimento do ato deprecado. Às 

providências. Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007257-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER OLIVEIRA CONSTANTINO OAB - RN9718 (ADVOGADO(A))

DANIEL PASCOAL LACORTE OAB - RN9538 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVA QUEIROZ INACIO (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 1007257-26.2018.8.11.0041 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 

16493687 - "VISTOS ETC. Inicialmente, necessário salientar que a POLITEC 

suspendeu todas as perícias agendadas por este juízo. Entrementes, com 

o desiderato de otimizar a entrega da prestação jurisdicional e evitar a 

paralização do processo até que a situação seja solucionada, bem assim 

diante da autorização contida no artigo 753, §1º, do Código de Processo 

Civil[1] em vigor, determino que a equipe multidisciplinar deste Juízo, 

formada por psicólogo e assistente social, no prazo de 30 (trinta) dias, 

realize estudo psicossocial no local em que o(a) curatelando(a) se 

encontra a fim de verificar sua atual situação, avaliando sua capacidade 

para a prática de atos da vida civil e a possibilidade de concessão da 

curatela definitiva em favor da parte requerente. Assinalo que a equipe 

técnica deverá esclarecer, acaso constate a existência de alguma 

limitação do(a) curatelando(a), os atos para os quais haverá necessidade 

de curatela. Sem prejuízo da determinação supra, faculto a parte autora 

que instrua o processo com todos os atestados, laudos, exames e 

receitas médicas que possuir, com o fito de demonstrar os fatos 

ventilados na exordial. Após, com o laudo do estudo psicossocial nos 

autos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 dias, e, 

em sequência, colha-se o parecer do Ministério Público, voltando 

conclusos em seguida. Em tempo, considerando que este juízo concedeu 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, ID. 12398990 e, na 

sequência, foi efetuado o recolhimento das custas, de fato o autor faz jus 

a pretendida restituição dos valores pagos, todavia, deverá formular 

requerimento à Diretoria do Foro, a qual é competente para deliberação 

sobre o tema. Por fim, em atenção a petição de ID 12433689, impõe 

ressaltar, que dispensa qualquer esclarecimento por parte deste juízo, já 

que as decisões proferidas são em conformidade com a legislação 

pertinente, de maneira que por óbvio a realização de perícia ou, no caso, 

estudo psicossocial, advém das determinações contidas na lei correlata, 

relembrando, ainda, que os laudos apresentados pela parte autora, são 

unilaterais, confeccionados por profissionais de sua confiança e não do 

juízo. Ciência ao Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 13 de 

novembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002549-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. R. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FREITAS ROCHA OAB - 973.107.511-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR FLORES BELMONTE NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO
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ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1002549-30.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Compulsando os 

autos, verifico que no ID. 12754401, a executada pleiteou a intimação do 

executado, via edital, vez que o mesmo encontra-se em lugar incerto e 

não sabido. No entanto, a intimação por edital só pode ser deferida, após 

realizadas todas as tentativas para localizá-lo. Desta feita, foi realizada à 

pesquisa no sistema conveniado ao TJMT (TRE), a fim de obter o atual 

paradeiro do executado, foi encontrado o endereço constante no extrato 

acostado a presente decisão. Em decorrência, expeça-se o necessário 

para sua intimação, nos termos da decisão de ID. 11709896. Ciência ao 

Ministério Público. Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008291-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAUÊ MIGUEL BARÃO GONÇALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAUANA LUARA DA SILVA BARAO OAB - 040.426.721-16 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR LUIZ DE OLIVEIRA GONCALVES (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. 1008291-70.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Considerando 

que o executado informou que teria efetuado o pagamento integral do 

débito, manifeste-se a parte exequente, objetivamente, acerca da 

regularidade do pagamento dos alimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de o seu silêncio ser interpretado como anuência. Decorrido o 

alusivo prazo, manifeste-se o parquet e, após, conclusos para 

deliberação. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035484-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. J. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEURY CONCEICAO DE BRITO OAB - 025.304.481-24 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JESUS 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. 1035484-60.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Considerando 

que o executado informou que teria efetuado o pagamento integral do 

débito, manifeste-se a parte exequente, objetivamente, acerca da 

regularidade do pagamento dos alimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de o seu silêncio ser interpretado como anuência. Decorrido o 

alusivo prazo, manifeste-se o parquet e, após, conclusos para 

deliberação. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029657-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA COSTA LEITE DALPIAN OAB - MT0009066A-O (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 1029657-68.2017.8.11.0041 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 a parte 

REQUERENTE a fim de, em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do 

Juízo e retirar o respectivo documento, trazendo a respectiva guia, sob 

pena dele ser arquivado juntamente com o feito. Cuiabá/MT, 13 de 

novembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002769-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA MARIA FERREIRA OAB - 049.108.566-41 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS OCTAVIO ARAUJO BARRETO SILVEIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1002769-28.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença, pelo procedimento do art. 528 do CPC/2015, 

proposto por Emanuelly Ferreira Araújo, representado por sua genitora 

Roberta Maria Ferreira, em desfavor de Vinicius Octavio Araújo Barreto 

Silveira, todos qualificados nos autos. Ressai dos autos, no ID. 13005251, 

que o executado apresentou uma proposta de parcelamento do débito, 

bem assim juntou ao feito comprovantes de pagamento de parte do débito 

exequendo. No ID. 13163488, a representante legal da executada, 

informou que não concorda com a proposta de parcelamento ofertada, 

oportunidade em atualizou o débito em aberto, que perfaz o importe de 

R$1.913,57 (um mil novecentos e treze reais e cinquenta e sete 

centavos), e, pugnou pelo prosseguimento da presente execução, com a 

decretação da prisão civil do executado, a fim de compeli-lo ao 

adimplemento da obrigação alimentar. O Ministério Público, no ID. 

13182578, ratificou o pedido de prisão do devedor. Vieram-me os autos 

conclusos. É o Relatório. Decido. Em análise detida dos autos, verifico que 

o executado adimpliu apenas parte das prestações executadas. Assim, 

considerando que a lei faculta a prisão do devedor de alimentos, 

justamente para coagi-lo ao pagamento e evitar que ele se torne um 

inadimplente contumaz, com irreparáveis prejuízos ao alimentado, entendo 

que perfeitamente possível o decreto de sua prisão, ressaltando-se que, 

no caso dos autos, o executado pagou apenas parte dos valores já 

vencidos, mantendo-se inadimplente com a obrigação alimentar. Acerca da 

prisão do devedor alimentar é pacífico o entendimento que esta consiste 

nas três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as parcelas 

vincendas, conforme dispõe o STJ: Súmula 309 do STJ: O débito alimentar 

que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo. Desta forma, considerando que o executado não 

adimpliu as parcelas vencidas antes e durante o curso do processo e 

tendo em vista que não apresentou justificativa, restaram preenchidos os 

requisitos constitucionais da voluntariedade e inescusabilidade do 

inadimplemento da obrigação alimentar, devendo, então, ser determinado o 

édito constritivo até que cumpra a obrigação. Neste sentido, leciona o Prof. 

Yussef Said Cahali, (Ob. cit. mesma pág.): Assim, não implicando a 

cessação voluntária do pagamento da pensão por parte do devedor causa 

de cessação ou exoneratória do débito alimentar, e não podendo o 

devedor beneficiar-se de sua própria relapsia, desde que não tenha 

promovido opportuno tempore ação exoneratória do encargo alimentar, é 

legítima a sua prisão administrativa se não justificada a impossibilidade de 

efetuar o pagamento do débito (CPC, art. 733, in fine); (grifei). Neste viés, 

entendo que somente o pagamento integral do débito é que tem o condão 

de afastar a prisão civil do executado, sendo que este débito abrange não 

só as prestações devidas nos três meses anteriores à propositura da 

execução, como também todas as prestações vencidas ao longo da 

demanda. Entender diversamente seria o mesmo que premiar a conduta do 

executado que se furta da decretação da prisão civil, prejudicando o 

alimentado. Corroborando, colha-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 

CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. ART. 733, § 1º, DO CPC/1973. 
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SÚMULA Nº 309/STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A decretação da prisão do alimentante, 

nos termos do art. 733, § 1º, do CPC/1973, revela-se cabível quando não 

adimplidas as 3 (três) últimas prestações anteriores à propositura da 

execução de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do 

processo executório, nos termos da Súmula nº 309/STJ. O pagamento 

parcial do débito não elide a prisão civil do devedor. 2. O habeas corpus, 

que pressupõe direito demonstrável de plano, não é o instrumento 

processual adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de 

arcar com o valor executado, análise incompatível com a via restrita do 

habeas corpus, que somente admite provas pré-constituídas. 3. A 

verificação da capacidade financeira do alimentante demanda dilação 

probatória aprofundada. 4. Recurso ordinário não provido. (STJ; RHC 

91.774; Proc. 2017/0294585-5; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo 

Villas Boas Cueva; Julg. 10/04/2018; DJE 13/04/2018; Pág. 1152). Desta 

forma, considerando que o executado descumpriu a determinação para 

pagamento das parcelas vencidas e vincendas de pensão alimentícia e 

sequer compareceu aos autos a fim de apresentar justificativa quanto ao 

atraso dos alimentos, restam preenchidos os requisitos constitucionais da 

voluntariedade e inescusabilidade do inadimplemento da obrigação 

alimentar, devendo, então, ser decretada a prisão civil do mesmo até que a 

cumpra. Pelo exposto, DECRETO a prisão civil do executado Vinícius 

Octávio Araújo Barreto Silveira, com fundamento no § 3º do art. 528 do 

CPC, pelo prazo de 90 (noventa) dias, ou até que pague o valor do débito 

alimentar vencido, devendo o mesmo ser advertido de que o cumprimento 

da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas e 

vincendas. O mandado de prisão terá validade pelo lapso de 02 anos, o 

que deverá ser expressamente consignado no alusivo documento. Para 

tanto, determino que expeça-se o competente mandado de prisão civil, 

consignando que o executado deverá ficar separado dos demais presos, 

acaso levado à efeito o ato constritivo. Todavia, caso o executado não 

seja encontrado no endereço informado nos autos, intime-se a exequente 

para se manifestar em prosseguimento. Por fim, expeça-se a certidão da 

dívida e encaminhe-se para protesto, nos termos do disposto no § 1º do 

art. 528 do CPC. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036336-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA LUCIA PEREIRA DE SOUZA (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. 1036336-84.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Analisando os 

autos, bem assim diante da dificuldade na localização da executada, defiro 

parcialmente o pedido formulado no ID. 13276637 e, por conseguinte, 

procedida a pesquisa de endereço pelo SIEL, a fim de obter o atual 

paradeiro da implicada, foi encontrado o endereço constante no extrato 

encartado à presente decisão. Em decorrência, expeça-se o necessário 

para sua intimação, nos termos da decisão de ID. 12202989. Ciência ao 

Ministério Público. Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002963-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. A. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA APARECIDA DOS SANTOS ARRUDA OAB - 008.810.641-14 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLLES SANTANA DE OLIVEIRA (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. 1002963-28.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Defiro o pedido 

formulado no ID. 13676513, razão pela qual, intime-se o executado nos 

termos da decisão de ID. 12110228, observando o disposto no art. 212 e 

s.s do CPC/2015. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1029960-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEUZONIA DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A 

(ADVOGADO(A))

OLIVIA FERNANDES BORETTI OAB - MT0012948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FAUSTO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RODRIGO FERREIRA LIVRAMENTO (HERDEIRO)

LEONARDO FERREIRA LIVRAMENTO (HERDEIRO)

JULIANA FERREIRA FURLAN (HERDEIRO)

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 1029960-48.2018 VISTOS, ETC. Preliminarmente, necessário 

salientar que os documentos anexados a exordial não contêm a devida 

descrição identificadora de cada arquivo, conforme as disposições do art. 

32 e s.s, da Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018 - PJE, ad 

litteram: 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.(g.n) Em 

decorrência, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a situação, acostando de forma individualizada a 

documentação, descrevendo cada arquivo minuciosamente, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o aludido interregno sem qualquer 

manifestação, certifique-se e, em seguida, conclusos. Por outro lado, 

atendida a determinação supra, após certificada a ocorrência, prossiga no 

cumprimento da decisão que se segue. Pretendem os requerentes 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$ 

20.000,00 (vinte mil reais) à causa, que será oportunamente revisto por 

este juízo, na medida em que não houve a indicação/avaliação dos bens 

deixados pelos extintos, razão pela qual postergo a apreciação do pedido 

de gratuidade para após a apresentação das primeiras declarações. 

Prosseguindo, nomeio como inventariante a companheira do de cujus 

Leuzonia de Oliveira Fernandes, devendo prestar compromisso no prazo 
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de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do CPC/2015) e as primeiras 

declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto 

no art. 620 do CPC/2015. Ressalto que as primeiras declarações deverão 

ser apresentadas pessoalmente pela inventariante ou, alternativamente, 

através de procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III 

do NCPC. Outrossim, na mesma oportunidade retro mencionada, deverão 

ser apresentadas aos autos, as certidões negativas da Fazenda Pública 

Federal (expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual 

(expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal (expedida pela 

Prefeitura de Cuiabá/MT), bem como o comprovante de pagamento/isenção 

do ITCD, devidamente acompanhado da GIA-ITCD, (providência 

administrativa a ser adotada pelos interessados), todos em nome do 

falecido, e, certidão de inexistência de testamento deixado pelos extintos, 

expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, 

conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. Com o aporte das 

primeiras declarações e documentos suso mencionados, citem-se os 

demais interessados, nos endereços constantes na exordial, e a Fazenda 

Pública, para, querendo, manifestarem-se sobre as primeiras declarações, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 626 e ss do Código 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Expeça-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029819-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DIZERE RAGETELES (EXEQUENTE)

Y. D. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DOS SANTOS PATRICIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO OAB - MT8231-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 1029819-63.2017 VISTOS, ETC. Defiro a pretensão de ID. 

retro e, por conseguinte, determino que proceda-se com nova tentativa de 

constrição online do valor de R$6.290,62, nas contas do executado (CPF 

nº. 920.322.731-87), através do Sistema BACENJUD (NCPC 854, caput). 

Por conseguinte, determino que os autos permaneçam no gabinete até que 

se processe a ordem de constrição de valores, nos termos do artigo 512 

da CNGC. Sendo frutífera a tentativa supra, proceda-se com a 

transferência do valor para a Conta Única do Poder Judiciário e, na 

sequência, intime-se o executado, na pessoa de seu defensor ou, na 

ausência, pessoalmente para, no prazo de 05 dias, comprovar quaisquer 

das situações ventiladas no §3º do artigo 854 do NCPC. Decorrido in albis 

o prazo suso, ou rejeitada a manifestação, a indisponibilidade se 

converterá automaticamente em penhora, devendo o Sr. Gestor Judicial 

providenciar a vinculação a uma subconta do presente processo, ficando 

desde já autorizada a expedição alvará de levantamento em favor da 

representante legal da parte exequente. Por fim, acaso infrutífera a 

diligência supra, intime-se a parte exequente para se manifestar em 

prosseguimento. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1039394-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. G. D. N. (EXEQUENTE)

T. R. G. D. N. (EXEQUENTE)

L. B. G. D. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - 868.092.371-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO ROBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR (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. 1039394-61.2018.8.11.0041 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 06203-5, Agência n.º 1130, do Banco Itaú S/A, 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, 13 

de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1032490-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CEZAR GONTIGIO RIBEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMIS LESSA DA SILVA OAB - MT15355/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO GONTIGIO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1032490-59.2017 VISTOS ETC. Inicialmente, necessário 

salientar que a POLITEC suspendeu todas as perícias agendadas por este 

juízo, restando inócuos os esforços envidados por esta magistrada para a 

realização de convênio a fim de atender os beneficiários da justiça 

gratuita. Entrementes, com o desiderato de otimizar a entrega da 

prestação jurisdicional e evitar a paralização do processo até que a 

situação seja solucionada, bem assim diante da autorização contida no 

artigo 753, §1º, do Código de Processo Civil[1] em vigor, determino que a 

equipe multidisciplinar deste Juízo, formada por psicólogo e assistente 

social, no prazo de 30 (trinta) dias, realize estudo psicossocial na 

residência da parte autora, a fim de verificar a atual situação do(a) 

curatelando(a), avaliando sua capacidade para a prática de atos da vida 

civil, e a possibilidade de concessão de curatela em favor da parte 

requerente. Assinalo que a equipe técnica deverá esclarecer, acaso 

constate a existência de alguma limitação do(a) curatelando(a), os atos 

para os quais haverá necessidade de curatela. Sem prejuízo da 

determinação supra, faculto a parte autora que instrua o processo com 

todos os atestados, laudos, exames e receitas médicas que possuir, com 

o fito de demonstrar os fatos ventilados na exordial. Após, com o laudo do 

estudo psicossocial nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem 

no prazo de 15 dias, e, em sequência, colha-se o parecer do Ministério 

Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao Ministério Público. Às 
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providências. Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 753. Decorrido o prazo previsto no 

art. 752, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da 

capacidade do interditando para praticar atos da vida civil. § 1o A perícia 

pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação 

multidisciplinar. (...)

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020738-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CURTY DE MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI OAB - MT0014361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA PITTA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1020738-90.2017 VISTOS ETC. Inicialmente, necessário 

salientar que a POLITEC suspendeu todas as perícias agendadas por este 

juízo. Entrementes, com o desiderato de otimizar a entrega da prestação 

jurisdicional e evitar a paralização do processo até que a situação seja 

solucionada, bem assim diante da autorização contida no artigo 753, §1º, 

do Código de Processo Civil[1] em vigor, determino que a equipe 

multidisciplinar deste Juízo, formada por psicólogo e assistente social, no 

prazo de 30 (trinta) dias, realize estudo psicossocial no local em que o(a) 

curatelando(a) se encontra a fim de verificar sua atual situação, avaliando 

sua capacidade para a prática de atos da vida civil e a possibilidade de 

concessão da curatela definitiva em favor da parte requerente. Assinalo 

que a equipe técnica deverá esclarecer, acaso constate a existência de 

alguma limitação do(a) curatelando(a), os atos para os quais haverá 

necessidade de curatela. Sem prejuízo da determinação supra, faculto a 

parte autora que instrua o processo com todos os atestados, laudos, 

exames e receitas médicas que possuir, com o fito de demonstrar os fatos 

ventilados na exordial. Após, com o laudo do estudo psicossocial nos 

autos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 dias, e, 

em sequência, colha-se o parecer do Ministério Público, voltando 

conclusos em seguida. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito [1] Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752, o juiz 

determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do 

interditando para praticar atos da vida civil. § 1o A perícia pode ser 

realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar. 

(...)

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):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1033979-97.2018.8.11.0041 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. 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 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. Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 13 

de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 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):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1034401-72.2018.8.11.0041 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. 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 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. Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 13 

de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 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):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 
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Processo nº. 1035764-94.2018.8.11.0041 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. 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 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, expeça-se oficio ao empregador do requerido, qual 

seja, “Loterica Casa da Sorte LTDA”, para que se proceda com o 

desconto da pensão alimentícia e deposite na mesma data na conta de 

titularidade da genitora da menor informada no ID. 15991124. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029985-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORREA SANT ANA (REQUERENTE)

MARCEL ADRIANO CUNHA AMARAL (REQUERENTE)

NEYLA CHRISTINA DE BARROS ASVOLINSQUE (REQUERENTE)

MARCIO CEZAR DA CUNHA AMARAL (REQUERENTE)

VERA APARECIDA DA CUNHA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT0002814A (ADVOGADO(A))

PALLOMA MAHANNA BARBOSA DALLAGNOL OAB - MT21656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AMARAL SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1029985-61.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, vislumbro que 

os requerentes atribuíram à causa o valor de R$ 155.000,00 (cento e 

cinquenta e cinco mil reais), que será oportunamente revisto por este 

juízo, na medida em que não houve a indicação/avaliação de todos bens 

deixados pelo extinto. Prosseguindo, nomeio como inventariante a viúva do 

de cujus Sr.ªVera Aparecida da Cunha Amaral, devendo prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do 

CPC/2015) e as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, em 

conformidade com o disposto no art. 620 do CPC/2015. Ressalto que as 

primeiras declarações deverão ser apresentadas pessoalmente pela 

inventariante ou, alternativamente, através de procurador com poderes 

especiais, nos termos do art. 618, III do CPC/2015. Outrossim, na mesma 

oportunidade retro mencionada deverão ser apresentadas aos autos a 

certidão negativa da Fazenda Pública Municipal (de débitos gerais, 

expedida pela Prefeitura de Cuiabá/MT), bem como o comprovante de 

pagamento/isenção do ITCD, devidamente acompanhado da GIA-ITCD, 

todos em nome do falecido, e, certidão de inexistência de testamento 

deixado pelo extinto, expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. 

Tendo em vista a pretensão de renúncia externada na exordial, no mesmo 

lapso supra citado, deverão aportar aos autos a escritura pública de 

renúncia, facultando ao renunciante o comparecimento na Secretaria do 

Juízo para que seja tomada por termo, sempre com outorga conjugal, 

quando necessário, nos termos do art. 1.806 do CC. Cumpridas ou não 

tais determinações, certifique-se e conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Cuiabá/MT, 13 de novembro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029961-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZA MARIA CURVO (REQUERENTE)

VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO (REQUERENTE)

KARLA VICTORIA CURVO ALCANTARINO (REQUERENTE)

AIDA AMABILIS ALCANTARINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORMANDA TEIXEIRA PINTO ALCANTARINO (REQUERIDO)

MAURICIO ALCANTARINO (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 1029961-33.2018 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que os requerentes pretendem inventariar e partilhar um bem 

imóvel deixado por Normanda Teixeira Pinto Alcantarino e Mauricio 

Alcantarino. Os de cujus deixaram dois filhos, Aida Amabilis Alcantarino e 

Carlos Ambrósio Teixeira Alcantarino, sendo que o Sr. Carlos faleceu em 

3.3.2018, divorciado e deixou dois filhos, Karla Victória Curvo Alcantarino 

e Victor Hugo Curvo Alcantarino. Pois bem. 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 atribuída à causa o valor de 

R$ 90.000,00 (noventa mil reais), razão pela qual defiro, por ora, os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento no artigo 98 

do Novo Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora 

concedida abrange, além das custas, taxas, selos e despesas 

processuais, os honorários de advogado e peritos que atenderem os 

beneficiários. De outro viés, consigno que a presente tramitará na forma 

de arrolamento sumário (art. 659 do CPC), porquanto as partes são 

maiores, capazes e estão representadas pelo mesmo advogado. Nomeio 

inventariante a filha dos de cujus, AIDA AMABILIS ALCANTARINO, diante 

da concordância de todos os interessados, que, independente de 

compromisso, desempenhará sua função. No prazo de 30 (dias), deverão 

ser apresentadas aos autos, as certidões negativas da Fazenda Pública 

Estaduais (expedidas pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso e 

do Estado de Minas Gerais) e Municipal (expedidas pelas Prefeituras de 

Cuiabá/MT e de Patos de Minas/MG), bem como o comprovante de 

pagamento/isenção do ITCD, devidamente acompanhado da GIA-ITCD, 

(providência administrativa a ser adotada pelos interessados), todos em 

nome de ambos os falecidos, e, certidões de inexistência de testamentos 

deixados pelos extintos, expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de 

Serviços compartilhados, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do 

CNJ. No que concerne ao imóvel matriculado sob o nº 35.065, no aludido 

prazo, a inventariante deverá trazer ao feito a matrícula atualizada do bem. 

Por fim, tendo em vista a pretensão inoportuna, indefiro, por ora, a 

expedição de termo de adjudicação, devendo o presente feito seguir o seu 

trâmite regular, até a prolação da decisão final. Cumpridas ou não tais 

determinações, certifique-se e conclusos. Intime-se e cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003635-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS VIEIRA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR PEREIRA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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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. 1003635-70.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença, pelo procedimento do art. 528 do CPC/2015, 

proposto por Gabriel Vinícius Vieira Nascimento, representado por sua 

genitora Terezinha de Jesus Vieira Rodrigues Silva, em desfavor de 

Lindomar Pereira Nascimento, todos qualificados nos autos em epígrafe. 

Conforme decisão de ID. 4850424, foi determinada a intimação do devedor 

para efetuar o pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, 

nos termos do art. 528, § 3º, do CPC/2015. Intimado por Carta Precatória, o 

executado apresentou sua justificativa, reconhecendo o débito alimentar, 

entretanto, afirmou que não possui condições de arcar com o pagamento 

integral e, formulou proposta de parcelamento, ID. 11069370, p.13 à 16. No 

ID. 12096319, a representante do exequente informou que concorda com 

a proposta de parcelamento ofertada, desde que efetuado o pagamento 

imediatamente. O Ministério Público, no ID. 12131789, não se opôs ao 

pagamento do débito na forma apresentada, sob pena de prisão. Todavia, 

no ID. 12577612, a exequente noticiou que o executado não cumpriu com 

o combinado, e, pugnou pelo prosseguimento da presente execução, com 

a decretação da prisão civil do executado, a fim de compeli-lo ao 

adimplemento da obrigação alimentar. Vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Em análise detida dos autos, verifico que o executado 

encontra-se inadimplente com a prestação alimentícia. Assim, nos termos 

do § 3º do art. 528 do CPC, tem-se que se o executado não pagar ou se a 

justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. A lei faculta a prisão do devedor de 

alimentos, justamente para coagi-lo ao pagamento e evitar que ele se torne 

um inadimplente contumaz, com irreparáveis prejuízos aos alimentados. É 

preciso que o devedor tenha consciência de sua obrigação alimentar e 

cumpra com a determinação judicial nos prazos estabelecidos, ou então 

que providencie a ação revisional, colocando a obrigação em termos que 

possa suportar, se for o caso. A jurisprudência é assente no sentido de 

se coagir, com prisão, o devedor, a fim de que ele pague as três últimas 

parcelas do débito de alimentos, dada a urgência quanto à necessidade 

dos alimentos, sob pena de perecimento da parte credora. A título de 

ilustração, colacionamos o aresto a seguir, da lavra do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO 

CIVIL. ALIMENTOS. ART. 733, § 1º, DO CPC/1973. SÚMULA Nº 309/STJ. 

CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. 1. A decretação da prisão do alimentante, nos termos do art. 733, 

§ 1º, do CPC/1973, revela-se cabível quando não adimplidas as 3 (três) 

últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, 

bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório, nos 

termos da Súmula nº 309/STJ. O pagamento parcial do débito não elide a 

prisão civil do devedor. 2. O habeas corpus, que pressupõe direito 

demonstrável de plano, não é o instrumento processual adequado para 

aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor 

executado, análise incompatível com a via restrita do habeas corpus, que 

somente admite provas pré-constituídas. 3. A verificação da capacidade 

financeira do alimentante demanda dilação probatória aprofundada. 4. 

Recurso ordinário não provido. (STJ; RHC 91.774; Proc. 2017/0294585-5; 

MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 10/04/2018; 

DJE 13/04/2018; Pág. 1152) Desta feita, considerando que a exequente 

não concordou com o parcelamento ofertado pelo executado, bem assim 

que o executado não apresentou justificativa plausível quanto ao atraso 

dos alimentos, restando, assim, preenchidos os requisitos constitucionais 

da voluntariedade e inescusabilidade do inadimplemento da obrigação 

alimentar, devendo, então, ser decretada a prisão civil deste até que a 

cumpra. Em face do exposto, e por mais que dos autos consta, com 

fundamento no § 3º do art. 528 do CPC, DECRETO A PRISÃO CIVIL do 

executado Lindomar Pereira Nascimento, qualificado na inicial, pelo prazo 

de 90 (noventa) dias, ou até que pague o valor do débito alimentar 

vencido, devendo o mesmo ser advertido de que o cumprimento da pena 

não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas. O 

mandado de prisão terá validade pelo lapso de 02 (dois) anos, o que 

deverá ser expressamente consignado no alusivo documento. 

Pretendendo o executado o pagamento, para obstar a prisão ou obter a 

sua soltura caso já tenha sido preso, deverá pagar o valor informado pelo 

exequente nos autos e mais as parcelas vencidas até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 309 do STJ e § 7º do art. 528 do CPC); ou ainda, 

comprovar que o fez. Para tanto, determino que expeça-se mandado de 

prisão civil, devendo, quando do seu cumprimento, o executado ficar 

separado dos demais presos. Todavia, caso o executado não seja 

encontrado no endereço informado nos autos, manifeste-se o exequente 

em prosseguimento. Por fim, Expeça-se a certidão da dívida e 

encaminhe-se para protesto, nos termos do disposto no § 1º do art. 528 

do CPC. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002709-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENDY SILVA DAMACENO OAB - 700.624.921-01 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DOMINGOS DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1002709-55.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença, pelo procedimento do art. 528 do CPC (prisão), 

ajuizado por Luis Eduardo da Silva, representado por sua genitora Endy 

Silva Damaceno, em face de Adilson Domingos da Silva, todos qualificados 

nos autos. Determinada a intimação do executado para efetuar o 

pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, nos termos do art. 

528, § 3º, do CPC, o mandado foi cumprido, conforme certidão de ID. 

12376567. Todavia, o executado deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestar-se, conforme certidão de ID. 12479336. A 

representante legal do exequente informou que o executado permanece 

inadimplente, oportunidade em que atualizou o débito devido e pugnou pela 

decretação da prisão civil do executado, a fim de compeli-lo ao 

adimplemento da obrigação alimentar, pretensão com a qual o Ministério 

Público concordou. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. 

Em análise detida dos autos, verifico que o executado encontra-se 

inadimplente com a prestação alimentícia. Assim, nos termos do § 3º do 

art. 528 do CPC, tem-se que se o executado não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. A lei faculta a prisão do devedor de 

alimentos, justamente para coagi-lo ao pagamento e evitar que ele se torne 

um inadimplente contumaz, com irreparáveis prejuízos aos alimentados, 

ressaltando-se que no caso dos autos, o executado sequer justificou o 

não pagamento das prestações alimentícias em atraso. É preciso que o 

devedor tenha consciência de sua obrigação alimentar e cumpra com a 

determinação judicial nos prazos estabelecidos, ou então que providencie 

a ação revisional, colocando a obrigação em termos que possa suportar, 

se for o caso. A jurisprudência é assente no sentido de se coagir, com 

prisão, o devedor, a fim de que ele pague as três últimas parcelas do 

débito de alimentos, dada a urgência quanto à necessidade dos alimentos, 

sob pena de perecimento da parte credora. A título de ilustração, 

colacionamos o aresto a seguir, da lavra do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. 

ALIMENTOS. ART. 733, § 1º, DO CPC/1973. SÚMULA Nº 309/STJ. 

CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. 1. A decretação da prisão do alimentante, nos termos do art. 733, 

§ 1º, do CPC/1973, revela-se cabível quando não adimplidas as 3 (três) 

últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, 

bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório, nos 

termos da Súmula nº 309/STJ. O pagamento parcial do débito não elide a 

prisão civil do devedor. 2. O habeas corpus, que pressupõe direito 

demonstrável de plano, não é o instrumento processual adequado para 

aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor 

executado, análise incompatível com a via restrita do habeas corpus, que 
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somente admite provas pré-constituídas. 3. A verificação da capacidade 

financeira do alimentante demanda dilação probatória aprofundada. 4. 

Recurso ordinário não provido. (STJ; RHC 91.774; Proc. 2017/0294585-5; 

MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 10/04/2018; 

DJE 13/04/2018; Pág. 1152). Desta feita, considerando que o executado 

quedou-se inerte, sem apresentar justificativa plausível quanto ao atraso 

dos alimentos, restando, assim, preenchidos os requisitos constitucionais 

da voluntariedade e inescusabilidade do inadimplemento da obrigação 

alimentar, devendo, então, ser decretada a prisão civil deste até que a 

cumpra. Em face do exposto, e por mais que dos autos consta, com 

fundamento no § 3º do art. 528 do CPC, DECRETO A PRISÃO CIVIL do 

executado Adilson Domingos da Silva, qualificado na inicial, pelo prazo de 

90 (noventa) dias, ou até que pague o valor do débito alimentar vencido, 

devendo o mesmo ser advertido de que o cumprimento da pena não o 

exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas. O mandado 

de prisão terá validade pelo lapso de 02 anos, o que deverá ser 

expressamente consignado no alusivo documento. Pretendendo o 

executado o pagamento, para obstar a prisão ou obter a sua soltura caso 

já tenha sido preso, deverá pagar o valor informado pelo exequente, o 

qual constará no mandado de prisão e mais as parcelas vencidas até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 309 do STJ e § 7º do art. 528 do CPC); 

ou ainda, comprovar que o fez. Para tanto, determino que se expeça 

mandado de prisão civil, devendo, quando do seu cumprimento, o 

executado ficar separado dos demais presos. Todavia, caso o executado 

não seja encontrado no endereço informado nos autos, manifeste-se o 

exequente em prosseguimento. Por fim, expeça-se a certidão da dívida e 

encaminhe-se para protesto, nos termos do disposto no § 1º do art. 528 

do CPC. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Às providências. 

Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009153-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. C. O. (EXEQUENTE)

LEYLIANE NUNES DA CRUZ (EXEQUENTE)

C. F. D. C. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VALDEIR DE MORAES OLIVEIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1009153-07.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença, pelo procedimento do art. 528 do CPC (prisão), 

ajuizado por Cristian Fabrício da Cruz Oliveira e Kauã da Cruz Oliveira, 

representados por sua genitora Leyliane Nunes da Cruz, em face de 

Francisco Valdeir de Moraes Oliveira, todos qualificados nos autos. 

Determinada a intimação do executado para efetuar o pagamento do 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob 

pena de ser-lhe decretada a prisão civil, nos termos do art. 528, § 3º, do 

CPC, o mandado fora devidamente cumprido, conforme certidão de ID. 

13476897. Todavia, o executado deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para se manifestar, conforme certidão de ID. 13556852. A 

representante legal dos exequentes atualizou o débito devido e pugnou 

pela decretação da prisão civil do executado, a fim de compeli-lo ao 

adimplemento da obrigação alimentar, pretensão com a qual o Ministério 

Público concordou. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. 

Em análise detida dos autos, verifico que o executado encontra-se 

inadimplente com a prestação alimentícia. Assim, nos termos do § 3º do 

art. 528 do CPC, tem-se que se o executado não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. A lei faculta a prisão do devedor de 

alimentos, justamente para coagi-lo ao pagamento e evitar que ele se torne 

um inadimplente contumaz, com irreparáveis prejuízos aos alimentados, 

ressaltando-se que no caso dos autos, o executado sequer justificou o 

não pagamento das prestações alimentícias em atraso. É preciso que o 

devedor tenha consciência de sua obrigação alimentar e cumpra com a 

determinação judicial nos prazos estabelecidos, ou então que providencie 

a ação revisional, colocando a obrigação em termos que possa suportar, 

se for o caso. A jurisprudência é assente no sentido de se coagir, com 

prisão, o devedor, a fim de que ele pague as três últimas parcelas do 

débito de alimentos, dada a urgência quanto à necessidade dos alimentos, 

sob pena de perecimento da parte credora. A título de ilustração, 

colacionamos o aresto a seguir, da lavra do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. 

ALIMENTOS. ART. 733, § 1º, DO CPC/1973. SÚMULA Nº 309/STJ. 

CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. 1. A decretação da prisão do alimentante, nos termos do art. 733, 

§ 1º, do CPC/1973, revela-se cabível quando não adimplidas as 3 (três) 

últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, 

bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório, nos 

termos da Súmula nº 309/STJ. O pagamento parcial do débito não elide a 

prisão civil do devedor. 2. O habeas corpus, que pressupõe direito 

demonstrável de plano, não é o instrumento processual adequado para 

aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor 

executado, análise incompatível com a via restrita do habeas corpus, que 

somente admite provas pré-constituídas. 3. A verificação da capacidade 

financeira do alimentante demanda dilação probatória aprofundada. 4. 

Recurso ordinário não provido. (STJ; RHC 91.774; Proc. 2017/0294585-5; 

MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 10/04/2018; 

DJE 13/04/2018; Pág. 1152). Desta feita, considerando que o executado 

quedou-se inerte, sem apresentar justificativa plausível quanto ao atraso 

dos alimentos, restando, assim, preenchidos os requisitos constitucionais 

da voluntariedade e inescusabilidade do inadimplemento da obrigação 

alimentar, devendo, então, ser decretada a prisão civil deste até que a 

cumpra. Em face do exposto, e por mais que dos autos consta, com 

fundamento no § 3º do art. 528 do CPC, DECRETO A PRISÃO CIVIL do 

executado Francisco Valdeir de Moraes Oliveira, qualificado na inicial, pelo 

prazo de 90 (noventa) dias, ou até que pague o valor do débito alimentar 

vencido, devendo o mesmo ser advertido de que o cumprimento da pena 

não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas. O 

mandado de prisão terá validade pelo lapso de 02 anos, o que deverá ser 

expressamente consignado no alusivo documento. Pretendendo o 

executado o pagamento, para obstar a prisão ou obter a sua soltura caso 

já tenha sido preso, deverá pagar o valor informado pelo exequente, o 

qual constará no mandado de prisão e mais as parcelas vencidas até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 309 do STJ e § 7º do art. 528 do CPC); 

ou ainda, comprovar que o fez. Para tanto, determino que se expeça 

mandado de prisão civil, devendo, quando do seu cumprimento, o 

executado ficar separado dos demais presos. Todavia, caso o executado 

não seja encontrado no endereço informado nos autos, manifeste-se a 

parte exequente em prosseguimento. Por fim, expeça-se a certidão da 

dívida e encaminhe-se para protesto, nos termos do disposto no § 1º do 

art. 528 do CPC. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Às providências. 

Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037113-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA EDILEIDE BARBOSA DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1037113-35.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, vislumbro que os 

interessados pretendem 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-lhes 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 
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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. Trata-se de Divorcio Consensual ajuizado por Antonio 

Alves de Oliveira e Josefa Edileide Barbosa de Brito, ambos qualificados 

nos autos. Compulsando os autos, vislumbro que as partes entabularam 

acordo, requerendo a decretação do divórcio, que o casal não possui 

bens a partilhar, que não tiveram filhos na constância do matrimônio, 

convencionam, ainda, bem no que se refere a manutenção do nome do 

cônjuge mulher, o qual não foi alterado por ocasião do matrimônio.. Ao 

final, vindicaram a homologação do acordo e a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que a demanda se 

encontra em termos, tendo observado o artigo 731 do Código de Processo 

Civil, de maneira que perfeitamente aplicável ao caso as disposições 

insertas no artigo 487, inciso III, b, do Novo Código de Processo Civil, 

senão vejamos: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à 

pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. 

Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência 

não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade 

de manifestar-se. 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 16194287, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em decorrência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Antonio Alves de Oliveira e Josefa Edileide Barbosa de 

Brito, com a consequente extinção do vínculo conjugal, 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 ressaltando a dispensabilidade da inscrição no 

livro E do Cartório Local, nos termos do Provimento nº 43/2012, da CGJ. 

Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno as partes ao 

pagamento pro rata das despesas e custas processuais, todavia, 

suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida as 

partes. Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

13 de novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011277-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. C. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE CABRAL ALVES DE SOUZA OAB - 033.948.601-55 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL SOARES PASSOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0008617A-A 

(ADVOGADO(A))

MARA GRACIELA COSTA OAB - MT8984/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1011277-60.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença de Prestação Alimentícia ajuizada por Anthony Moisés Cabral 

Soares Passos, representado por sua genitora, Daline Cabral Alves de 

Souza em face de Joel Soares Passos, todos qualificados nos autos. 

Ressai dos autos, no ID. 13766502, que a parte exequente informou a 

quitação do débito exequendo, bem assim pugnou pela extinção da 

presente execução. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte exequente 

informou o integral cumprimento da obrigação. Acerca do assunto, dispõe 

o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será extinto com resolução de 

mérito quando o devedor satisfizer a obrigação. Corroborando, trago a 

colação o magistério de Simone Diogo C. Figueiredo, o qual leciona em sua 

obra Novo Código de Processo Civil Comparado e Anotado para 

Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis: A satisfação da obrigação é uma 

natural consequência de extinção do processo de execução almejada e 

buscada pelo exequente, de acordo com a obrigação posta no titulo 

executivo, sendo a obrigação de pagar quantia (...). Igualmente, a 

jurisprudência vem decidindo: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELO DEVEDOR. 

ART. 924, II, DO NOVO CPC. 1. Verificando-se o cumprimento da 

obrigação, correta é a extinção do feito nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Novo Código de Processo Civil. 2. Apelo não provido. Honorários 

recursais fixados. (TJDF; Proc 0708.41.5.062017-8070020; Ac. 108.6637; 

Terceira Turma Cível; Rel. Des. Flavio Rostirola; Julg. 05/04/2018; DJDFTE 

16/04/2018). ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Ciência ao Ministério Público. Sem custas e despesas 

processuais. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se, observadas as 

baixas e formalidades necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005951-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

WANDERLEY DA CONCEICAO ARAUJO (REQUERENTE)

VERISSIMO PEDROSO (REQUERENTE)

SERGIO MAZETO (REQUERENTE)

ORIDES FERREIRA LEMES (REQUERENTE)

NEUCIR LUIS PARAVISI (REQUERENTE)

MOZART CAETANO NUNES (REQUERENTE)

SEBASTIAO SANTANA (REQUERENTE)

ROCIMEIRE BARROSO CORTEZ METRAN (REQUERENTE)

REGINALDO BOSCO GOMES (REQUERENTE)

PASCOAL LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006440-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA SCHMITZ SCHMIDT (AUTOR(A))

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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012730-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ULDRISCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002107-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CATARINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/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, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010320-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA FERREIRA DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1021903-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE EUNICE MAGALHAES CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001962-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

IVETE SANTANA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT0007650A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018750-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIVAL HONORIO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011520-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rosa Maria Jesus Furlan Silva (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008050-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINO SALUSTIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003555-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA VICTOR DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1004233-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA HYGINO DE MIRANDA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1004812-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA ALEXANDRIA LOPES (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: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1003280-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CESAR MARCOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1004652-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1015713-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MENDONCA GARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 0504793-91.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNILDO LOPES MENDES (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: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1002502-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIANE DE CASTRO ZANOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1010800-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA SILVA LIMA (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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1004223-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ALMEIDA CUIABANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1007642-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUELE BARBOSA CAMELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - MT13266/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001057-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN REVELINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1017691-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILCE CATARINA MATOS MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1004484-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1022100-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER CARLOS CARDOSO NASCIMENTO (AUTOR(A))

AIRTES MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA LUCIA SILVERIO RIBEIRO (AUTOR(A))

RAIMUNDA QUINTINO FERREIRA (AUTOR(A))

SERGIO TAVARES CRECCA (AUTOR(A))

LEDIANA MORAES DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

ELYDIO JOSE MERIGHI (AUTOR(A))

ISTER FONTE NASCIMENTO (AUTOR(A))

CLAUDIO DA SILVA MENDONCA (AUTOR(A))

NATALINA MARIA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

SIMONE DO NASCIMENTO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. 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: 1011400-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE SILVA CAMARGO BRITO (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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso de 

Apelação. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039314-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA ALVES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO MAGALHAES OAB - MT3237/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO: Posto isto, CONCEDO A 

LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante obter o CRLV do 

veículo descrito na inicial, Renault Clio Exp 1016 VH, ano 2013/2014, placa 

OBQ8458 – Cuiabá/MT, cor branca, chassi 8A1BBB2 1 SEL/ 42940, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034160-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOARES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SEDUC (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Deste modo, INDEFIRO A LIMINAR almejada, pela parte 

Impetrante. Remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

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 Expeça-se o necessário. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034060-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059/O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DO CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERITENDENTE DE ANALISE DE RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA PUBLICA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do 

CPC, ACOLHO os embargos de declaração aforados pelos Requerentes 

para, doravante, DECLARAR a existência de erro material tão somente no 

relatório da decisão guerreada de ID. 16034796, passando a mesma a ter 

a seguinte descrição de fato: (...) “Vistos, etc. Cuida-se a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado por ATACADÃO S/A, pessoa jurídica 

de direito privado, contra ato do GERENTE DO CONTA CORRENTE FISCAL 

DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO E 

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, todas as partes qualificadas na exordial. A 

Impetrante narra que tem como atividade econômica principal o comércio 

varejista de mercadorias em geral, dentre outras atividades. Assevera que 

sofreu autuação fiscal por apresentação intempestiva de documentos 

fiscais, todavia estava acobertada pelo manto da Portaria 295/2014 que 

lhe autorizou a apresentação extemporânea de arquivos substitutivos à 

Escrituração Fiscal Digital. Alega que a postura das Autoridades Coatoras 

acarreta enormes prejuízos à Impetrante, aos seus fornecedores e, 

principalmente aos seus funcionários e colaboradores que direta e 

indiretamente dependem do exercício pleno das atividades empresariais da 

Impetrante, que em razão dos atos abusivos e ilegais das autoridades 

coatoras tem sua atividade principal interrompida. Desta maneira, 

insurgiu-se do presente mandamus objetivando em sede de liminar que as 

autoridades coatoras “suspendam os lançamentos efetuados em sua 

conta corrente fiscal OMISSÃO DE 09/2012 E 10/2012 que ocasionaram a 

cobrança de ICMS através das TAD’S 1137000-8; 1137027-6 e 

1137017-9, e que também precisam ser suspensos referente as notas 

fiscais 3667864, 1006017, 1006018, 1006019, 1006020,3667866, 

3667865, 3667867, 3667868, 3667869, 3667871, 3667873, 3667874, 

3667872, 3667870 [TAD 1137000-8], notas fiscais 730190,730191, 

730193, 730194 e 730195 [TAD 1137027-6], notas fiscais 3669362, 

3669363, 3669328, 3669329 e 3669330 [TAD 1137017-9], viabilizando a 

retomada das atividades empresariais da empresa IMPETRANTE, evitando 

a emissão de novas TADs e inscrição em dívida ativa;. Com a inicial vieram 

os documentos anexos”. No mais, a decisão persiste tal como está 

lançada. A secretaria deverá na sequência observar o §4.º do art. 1.024 

do CPC. Expeça-se o necessário. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Obs.: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016429-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER OLIVEIRA DE CARVALHO OAB - RJ176223 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - PROCON (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032631-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA CATARINA LEITE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033344-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA PROENCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037907-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERMAX LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004744-56.2016.8.11.0041

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: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003377-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 143 de 300



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: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001825-94.2016.8.11.0041

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: 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.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038277-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR PRADO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da SENTENÇA: " Diante de todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno o Requerente em custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de 

justiça deferida ao ID. 11225448. Transitada esta em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. 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:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001696-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REPLASS COMERCIAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON ANTONIO GAGLIARDI OAB - SP157208 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da SENTENÇA: " Isso posto, nos termos da fundamentação supra, 

acolho a preliminar aventada pelo ESTADO DE MATO GROSSO e 

reconheço a ilegitimidade ativa da REPLASS COMERCIAL LTDA – EPP para 

a causa de pedir e pedido desta lide e, por consequência, JULGO EXTINTO 

SEM A ANALISE DO MÉRITO o presente processo, com fundamento no art. 

330, II, c/c art. 485, I, do CPC. Condeno a requerente em custas 

processuais, mas não em honorários advocatícios, pois não houve a 

citação da parte demandada. Sentença não sujeita a remessa necessária. 

Não havendo recurso voluntário e transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas pertinentes. P.I.C." 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:

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003645-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA VIANA & VIANA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO(A))

SOELITA DAYANE MARTINS SILVA OAB - MT18204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da SENTENÇA: " De todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA 

vindicada para ratificar a liminar deferida e determinar ao impetrado que 

receba, processe e julgue o Recurso Voluntário constante do PAD n. 

5028593/2016 (doc. 07) contra a decisão proferida E-Process 

5087237/2015. Por consequência, JULGO EXTINTO COM ANÁLISE DO 

MÉRITO o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os 

devidos fins. Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 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 de sentença. Sem custas processuais e nem honorários 

advocatícios, pois incabíveis neste caso. Com o retorno dos autos da 

instância superior e o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.I.C." 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. :

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004684-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER BRAGA DO ROSARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/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 DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da SENTENÇA: " De todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA 

vindicada para ratificar a liminar deferida e determinar ao impetrado que 

receba, processe e julgue o Recurso Voluntário constante do PAD n. 

5028593/2016 (doc. 07) contra a decisão proferida E-Process 

5087237/2015. Por consequência, JULGO EXTINTO COM ANÁLISE DO 

MÉRITO o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os 

devidos fins. Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 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 de sentença. Sem custas processuais e nem honorários 

advocatícios, pois incabíveis neste caso. Com o retorno dos autos da 

instância superior e o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.I.C. 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.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009787-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da SENTENÇA: " Diante do exposto, por restar prejudicada a 

necessidade de prosseguimento do feito, em decorrência da falta de 

interesse processual do impetrante, acolho o pedido de desistência e 

JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art. 485, VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, pois incabíveis neste caso. Sem reexame necessário. 

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. P.R.I.C." 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016638-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDICAL PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA BALESTERO OAB - SP259378 (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: "Vistos etc. O valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte. Embora 

requeira a extinção do crédito tributário descrito na petição inicial a 

requerente não declina o seu montante. Destarte, a requerente deverá 

promover a emenda a petição inicial, no prazo de 15 dias, declinando ao 

juízo o valor do crédito tributário que entende não devido e adequando o 

valor da causa de forma que corresponde ao objetivo perseguido, 

devendo, ainda, no mesmo prazo, promover a complementação das 

custas judiciais. Decorrido prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029103-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZON TEMPER INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT0012007A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

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: "..Ante a todo o exposto INDEFIRO a tutela 

de urgência postulada na exordial. Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM). Cite-se o requerido para, 

no prazo legal, contestar os presentes autos. Intime-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033941-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANAMAN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (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, ALUSIVO ÀS DESPESAS DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO BAIRRO CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, no site do Tribunal, na aba 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao DECISÃO: "...Isso 

posto, nos termos da fundamentação supra, DEFIRO a liminar pleiteada na 

exordial a fim de suspender o recolhimento do tributo de ICMS da 

Impetrante pelo Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por 

Operação, determinando que a mesma seja enquadrada no Regime de 

Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132 do Regulamento de ICMS – 

RICMS/MT e Portaria 144/2006, até final decisão de mérito. Saliento que 

essa última determinação não afronta a atividade própria do fisco 

estadual, por não isentar a impetrante do pagamento do imposto, mas tão 

somente regula o regime de apuração tributário até o julgamento da lide. 

Expeça-se mandado para cumprimento por oficial de justiça plantonista. 

Notifiquem-se as autoridades coatoras para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestarem as informações que entenderem convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se." 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026311-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVA MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEDSON RAFAEL DA SILVA OAB - MS19738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico 

perseguido pela parte. A atribuição de um valor, conforme previstos no 

art. 291 e seguintes, do CPC, é de suma importância para o recolhimento 

de custas e também para a fixação de competências. No caso vertente, a 

parte autora pretende o direito à equiparação salarial, enquadrando-se 

nos subsídios da classe correspondente, todavia não há justificativa para 

o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) dado à causa. Cabe 

asseverar que o valor dos subsídios é fixo, sendo possível a autora, com 

pleno conhecimento disso, fazer os cálculos necessários sobre o valor 

das diferenças das remunerações, de forma a apresentar ao juízo ao 

menos uma estimativa da quantia pretendida. De acordo com o §2º, do art. 

99, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo 

magistrado quando houver nos autos, elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Na presente 

ação, a Requerente trouxe aos autos seu holerite do mês de 

fevereiro/2018 onde demonstra a renda líquida de R$ 8.534,97 (oito mil 

quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), quantia 

suficiente para arcar as custas e taxas processuais, uma vez que não foi 

demonstrado a impossibilidade do pagamento das mesmas. Em sendo 

assim, a parte autora deverá, no prazo de 15 dias, promover a emenda à 

petição inicial, a fim de adequar o valor dado à causa, bem como 

comprovar a hipossuficiência alegada na petição inicial ou, se assim 

entender, que promova o recolhimento das custas iniciais. Decorrido o 
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prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039511-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEDROSA DUARTE (AUTOR(A))

PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 

DE LIMINAR proposta por PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO em 

desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SÁUDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – MATO GROSSO SAÚDE. O autor requer, 

imediatamente, a tutela de urgência a fim de compelir o Requerido a 

providenciar o serviço de home care 24 horas por dia, com o devido 

acompanhamento de toda a equipe necessária para a boa manutenção da 

saúde do Requerente, além de todo o material hospitalar requisitado pelos 

familiares, sob pena de aplicação de multa. Analisando os autos, não 

verifiquei a existência de documento que comprove a situação atual do 

autor perante o plano de saúde, nem tampouco a negativa do mesmo em 

providenciar o tratamento de home care requerido. Deste modo, nos 

termos do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da economia 

processual, faculto à parte autora emendar a inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar documento que comprove sua situação junto ao plano 

de saúde, bem como a negativa do plano de saúde em prestar o 

atendimento médico prescrito. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008249-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo 1008249-55.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº 4338788 declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005488-51.2016.8.11.0041

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 1005488-51.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Diante do teor da 

certidão de ID. nº 4342509 declaro a revelia do Requerido, porém sem a 

aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se as 

Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, 

voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012387-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA KAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor do IBADE-Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FLAVIA 

KAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA contra ato dito coator praticado pelo 

DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE. Verifica-se que os autos vieram 

de declínio do Tribunal de Justiça de MT, porém, inicialmente, a presente 

ação foi distribuída junto à 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, 

onde tramitou sob o nº 1021684-62.2017.8.11.0041. Verifica-se que ao 

declinar a competência, foi gerado um novo número de processo ao invés 

de serem encartadas as informações no processo originário, e neste 

ponto não houve o ingresso de uma nova ação, e sim a continuidade da 

mesma ajuizada anteriormente. Dessa forma, com fulcro no art. 59 do CPC, 

que preceitua que o registro ou a distribuição torna o juízo prevento, 

determino o cancelamento da distribuição, e consequente remessa dos 

autos à 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014480-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAMMA FLORESTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA ALVES DE MELO OAB - MG158927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando a sua necessidade sob pena de indeferimento. 

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas 

providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o 

caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000992-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELI FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando a sua necessidade sob pena de indeferimento. 

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Com estas 

providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o 
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caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028671-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI MARTINS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Verifico que no caso concreto já houve uma perícia médica 

realizada junto à Justiça Federal, que consignou o prazo para 

recuperação da capacidade laborativa em quatro meses. Diante da 

alegação da Requerente de ainda não haver recuperado a capacidade 

laboral, e o do requerimento de realização de nova perícia, defiro a 

produção de prova pericial. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça 

podendo ser encontrado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work 

Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, telefone celular (65) 

99601-1639, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), diante da complexidade da matéria. Nos termos do 

artigo 373, § 1º do NCPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS 

produzir a perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade 

da justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo, 

trazendo as partes prejuízos e transtornos incalculáveis. O INSS 

antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º 

da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto acidente de 

trabalho. Designo o dia 19/12/2018 às 15h (quinze horas), no consultório 

do perito Dr. João Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 

2754, Edifício Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, Cuiabá/MT, para a 

realização da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intimem-se 

as partes. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça na 

data, horário e local acima citados com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. O perito será 

intimado via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser 

entregue no prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia. 

Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para pagamento 

dos honorários periciais. Após, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, com fulcro no §1º do art. 477 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência. Segue anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo 

perito. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO 

QUESITOS DO JUÍZO 01 – O Requerente é portador de algum tipo de 

enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? 02 – Qual a 

origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente? 03 – 

Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” 

sofrida pelo Requerente? 04 – Existe nexo causal/concausal entre as 

lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo 

Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que 

podem evidenciar tal nexo de causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas 

da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do 

Requerente à época dos fatos narrados na inicial, no desempenho de 

suas atividades laborais diárias? 06 – Atualmente qual o estado de saúde 

do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia 

implicam na sua capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso 

afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico 

atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por 

exame complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito 

anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o 

resultado do mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase 

evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. 

Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa 

pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o 

período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos 

objetivos que o levaram a tal conclusão? 14 – Se a incapacidade for 

considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa? 

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? 16 – Caso a 

resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de 

programa de reabilitação profissional?

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027627-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIL DE FIGUEIREDO SCAFFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZA COSTA CAVALCANTI OAB - MT17960/O (ADVOGADO(A))

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Alega o Requerido ao ID 13083413 a incompetência desta 

especializada em processar e julgar o feito, uma vez que o valor atribuído 

à causa foi de R$ 15.455,04 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e cinco 

reais e quatro centavos), sendo portanto, inferior ao valor de 60 

(sessenta salários) mínimos, atualmente em R$ 57.240,00 (cinquenta e 

sete mil duzentos e quarenta reais). Dito isto, constato que razão assiste 

ao Requerido, não podendo o presente feito 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, 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002908-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUSAN THYARA DE MORAES DIAS OLIVEIRA OAB - MT16763/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Alega o Requerido ao ID 4143217 a incompetência desta 

especializada em processar e julgar o feito, uma vez que o valor atribuído 

à causa foi de R$ 17.600 (dezessete mil e seiscentos reais), sendo, 

portanto, inferior ao valor de 60 (sessenta salários) mínimos, atualmente 

em R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta reais). Dito 

isto, constato que razão assiste ao Requerido, não podendo o presente 

feito 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: 1011958-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS NEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de petitório do Impetrante, por meio do qual, manifesta seu 

interesse em prosseguir com o feito, bem como a concessão da liminar. 

Juntou documentos comprovando o pagamento do IPVA de 2018 e ainda 

as multas registradas junto ao DETRAN. É a síntese. Decido. Compulsando 

os autos, verifico que o autor não trouxe qualquer fato novo capaz de 

alterar o entendimento deste Juízo. A tutela liminar possui caráter 

excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração 

de probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, o que não se vislumbra no caso em tela. Dessa 

forma, INDEFIRO o pedido de reanálise da medida liminar, em face da 

ausência de mudança fático-jurídica a ensejar a reforma da decisão 

combatida, que SEGUE MANTIDA. Certifique-se quanto ao recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça. Caso ainda não tenha sido recolhida 

pelo Impetrante, intime-se novamente o mesmo para que o faça. Em caso 

positivo, cumpra-se as determinações constante da decisão de ID. 

13047917. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036208-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO BURIN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE DE CAMPOS CRUZ OAB - RJ148587 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por 

FABIO ROGÉRIO BURIN, onde aponta a existência de suposta omissão na 

decisão que indeferiu seu pedido liminar. A omissão tratar-se-ia da 

ausência de análise do pedido de gratuidade da justiça constante da 

exordial. É o que tinha a relatar. Decido. Em que pese a argumentação 

desenvolvida pelo Embargante, os presentes Embargos Declaratórios não 

merecem ser acolhidos, pois, em verdade, não há qualquer omissão na 

decisão de ID. 16061624, isto porque o Mandado de Segurança trata-se 

de ação gratuita, nos termos da Constituição do Estado de Mato Grosso, 

senão vejamos: Art. 10. O Estado de Mato Grosso e seus Municípios 

assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a 

imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e 

coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na 

Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e 

dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos 

termos seguintes: (...) XXII - a gratuidade das ações de habeas-corpus, 

habeas-data, mandado de segurança e ação popular, além dos atos 

necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei. Em que pese 

tratar-se de ação gratuita, vale lembrar que tal gratuidade não abarca os 

valores das diligências dos oficiais de justiça, uma vez que possuem valor 

acessível, que não onera as partes litigantes. Isso posto, ausente 

qualquer omissão na decisão atacada, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração, pois tempestivos e, no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO. 

Intimem-se. Cumpram-se as determinações da decisão de ID. 16061624. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017377-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OP COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO OAB - MT0016448A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PROCESSO Nº 1017377-02.2016.8.11.0041 MANDADO DE SEGURANÇA 

Impetrante: OP COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME Impetrado: 

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência do mandamus, 

formulada pela Parte Autora ao ID. 4488596 destes autos de MANDADO 

DE SEGURANÇA, impetrado OP COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI-ME 

contrato dito coator praticado pelo SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO 

DA SEFAZ/MT. Verifico que houve a notificação da autoridade coatora, 

todavia, o mandado de segurança não necessita da concordância do 

impetrado (STJ. REsp 930.952-RJ). Dessa forma, com fulcro no Art. 485, 

VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas processuais e nem honorários 

advocatícios, pois incabíveis neste caso. Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1030849-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME BENEDITO DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

HOSPITAL AMECOR LTDA. (REQUERIDO)

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da SENTENÇA: " 1- HOMOLOGO a desistência requerida pela parte 

autora no id. 15769330, para que produza seus efeitos legais (art. 200, 

parágrafo único, do CPC). 2- Julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC. 3- Sem custas e 

honorários, vez que o pedido se deu antes da citação da parte adversa. 

4- Decisão isenta de reexame necessário. Em não havendo a interposição 

de recursos voluntários, após o trânsito em julgado, certifique-se, 

arquivando-se os autos com as baixas e providências de estilo. P.R.I." 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. :

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003220-24.2016.8.11.0041

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: 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 e etc. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039168-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDWALDO DE PAULO PERES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

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, etc. Ab initio, determino a intimação 

da parte impetrante para que, em 10 dias, emende a inicial, trazendo aos 

autos prova do ato coator. Isso porque, embora tenha alegado que 

protocolizou pedido administrativo - CAR n. 129/2018 - em "meados de 

2018", não há prova disso nos autos. Após, com ou sem manifestação, 

cls. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011236-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROBARRA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA ALVES RIBEIRO OAB - MT20370/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM POSOTS FISCAIS DA 

SEFAZ/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1011236-30.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a parte 

Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar se ainda 

possui interesse no presente feito. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021794-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT0018762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão Permananente de Lcitação da SEDUC-MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1021794-61.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a parte 

Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar se ainda 

possui interesse no presente feito. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011199-03.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE FOGOS DA AMAZONIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT0010151S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DO CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1011199-03.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a parte 

Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar se ainda 

possui interesse no presente feito. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011205-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE FOGOS DA AMAZONIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT0010151S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DO CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1011205-10.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a parte 

Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar se ainda 

possui interesse no presente feito. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002530-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUZA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

C U M P R I M E N T O  D E  S E N T E N Ç A  P R O C E S S O  N ° : 

1002530-92.2016.8.11.0041. Vistos, etc. Trata-se de pedido de liquidação 

de sentença contra o Estado de Mato Grosso. Deste modo, nos termos do 

art. 510 do CPC. DETERMINO a intimação do Estado de Mato Grosso para 

se manifestar no prazo legal, juntando os documentos mencionados pelos 

exequentes (fichas financeiras). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de 

novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002411-34.2016.8.11.0041

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: 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. Nos termos do Procedimento de 

Controle Administrativo n. 165, do CNJ, uma vez presentes os requisitos 

do art. 4º da Lei n. 1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este 

como alvará de gratuidade. Após, Cite-se o requerido, para, querendo, 

apresentar resposta, com as observações do art. 285 do CPC, no prazo 

de 60 (sessenta) dias (art. 297 c/c 188, do CPC), servindo a cópia deste 

despacho e a da inicial da demanda.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039293-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT0005945A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Eudes Santos Malhado PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez 

presentes os requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, 

para o fim de determinar à autoridade coatora que licencie o veículo O 

CHEVROLET/S10 LTZ DD4A– ANO 2016 MODELO 2017, COR CINZA, 

CHASSI Nº 9BG148MKOHC434379 PLACAS QCA - 1908 – RENAVAN Nº 

1103662039 - SORRISO/MT, sem a exigência do pagamento prévio das 

multas. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, 

e na oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da 

autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504851-94.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI FERREIRA BOTELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES OAB - MT17467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (EXECUTADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (EXECUTADO)

 

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: para envio da carta precatória ao estado de São Paulo. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Primeiramente, verifico que não se 

aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do 

CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 

a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Cite-se o Requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pela Requerente. Em 

seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025107-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO KALIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO 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 
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11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037618-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-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: ISTO POSTO, e consoante fundamentação 

supra, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada. Por outro lado, defiro 

a gratuidade da justiça à autora. Cite-se o Requerido para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, cls. para sentença. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039483-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISOACO EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIELY TAVARES DA SILVA OAB - MS22287 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agente Fiscal de Tributos Estaduais (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - GPAT/SUNOR/SEFAZ (IMPETRADO)

Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para determinar à autoridade coatora que receba e examine o 

Recurso Administrativo nº 5494645/2018, vinculado ao processo nº 

5448668/2018 e, consequentemente, suspenda a exigibilidade tributária 

inserida na NAI n. 115939000192018138. Notifique-se a autoridade 

coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do 

teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 

12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034411-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1034411-19.2018.811.0041. (PJE 

3). Vistos, etc. Cuida-se de petitório aviado pela parte autora requerendo a 

intervenção deste Juízo com vista a serem determinadas providências a 

fim de garantir a efetividade do provimento antecipatório, referente a 

realização de cirurgia para correção Endovascular de 

Aneurisma/Dissecação da Aorta Abdominal e Ilíacas c/ Endoprótese (ou 

outro tratamento igualmente eficaz), com UTI no pós operatório, nos 

termos da prescrição fornecida pelo médico especialista, a fim de garantir 

a continuidade do tratamento dos autores. Primeiramente, determino a 

intimação pessoal do Senhor Secretário Estadual de Saúde, e na sua falta 

o Senhor Secretário Adjunto, ou quem estiver respondendo pelo cargo, 

para que, imediatamente, adote as medidas necessárias ao fiel 

cumprimento da decisão. O cumprimento da decisão deverá ser provado 

mediante a instrução de documentos, no prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias a contar da intimação. No mais, intime-se também a parte 

autora para que traga aos autos 03 (três) orçamentos atualizados com a 

indicação de dados pessoais e bancários das fornecedoras do 

medicamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se também a PGE. Após, 

com ou sem manifestação, voltem-me cls. os autos para apreciação do 

que couber. Cumpra-se, com urgência, inclusive por OFICIAL 

PLANTONISTA, servindo a presente decisão como mandado. Cuiabá/MT, 

13 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR. JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1039433-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT0012006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1039433-58.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Débito Fiscal com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

SILVÉRIO SOARES DE MORAES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja 

determinado ao Requerido que se abstenha de continuar a cobrar o débito 

tributário consubstanciado na CDA nº 2018846331, bem como que se 

abstenha de protestar e/ou negativar o Autor, excluindo o lançamento em 

seu nome na dívida ativa do Estado, e, ainda, se abstenha de ajuizar ação 

cível para a cobrança desse débito. Em síntese, é o que merece registro. 

Nesta Comarca foi instaurada a Vara Especializada de Execuções Fiscais, 

a qual compete “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais 

da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Com 

efeito, da leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais 

possui competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e 

das ações correlatas, o que é o caso dos autos, em razão de já haver 

CDA constituída. Acerca do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo 

Civil assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do 

registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta”. Por corolário lógico da interpretação sistemática do dispositivo 

citado, conclui-se que compete à Vara Especializada de Execuções 

Fiscais processar e julgar a presente demanda. Diante de todo o exposto, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da 

Vara Especializada de Execuções Fiscais, nos termos do art. 64 do 

CPC/2015. Tomem-se as demais providências de estilo, inclusive quanto à 

materialização dos autos e posterior remessa ao Cartório Distribuidor, 

caso verificada a impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os 

autos mediante acesso da ferramenta do PJE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000192-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN ANDRE DIAS DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000192-48.2016.8.11.0041 

DATA DA DIST. 15/02/2016 13:03:18 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JHONATAN ANDRE DIAS DE OLIVEIRA - ME CNPJ Nº 

15.144.076/0001-68 CDA Nº 2016/1245706 VALOR DA CAUSA: 

R$1.944.400,93- DESPACHO 11010 VISTOS, EM REGIME DE EXCEÇÃO... I. 

DEFIRO o pedido de citação conforme requerido pela Fazenda Pública 

Exequente no ID 1935786 e, para tanto, DETERMINO que se EXPEÇA 

imediatamente Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. IV. Contudo, em sendo certificado da impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 

no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) 

do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias 

acima (item IV), não havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no 

Sistema PJE. VI. Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE 

VISTA (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de 

QUINZE DIAS, para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes 

autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000193-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATTLAS VISTORIAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000193-33.2016.8.11.0041 

DATA DA DIST. 15/02/2016 13:05:40 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: ATTLAS VISTORIAS LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

07.130.898/0001-61 CDA Nº 2016/1245717 VALOR DA CAUSA: 

R$138.594,81 DESPACHO 11010 VISTOS, EM REGIME DE EXCEÇÃO... I. 

DEFIRO o pedido de citação conforme requerido pela Fazenda Pública 

Exequente no ID 1935695 e, para tanto, DETERMINO que se EXPEÇA 

imediatamente Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. IV. Contudo, em sendo certificado da impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 
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imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 

no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) 

do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias 

acima (item IV), não havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no 

Sistema PJE. VI. Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE 

VISTA (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de 

QUINZE DIAS, para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes 

autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000194-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA DOS MOTOS - FRETISTAS E MOTOCICLISTAS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - COOPERMOTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000194-18.2016.8.11.0041 

DATA DA DIST. 15/02/2016 13:06:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: COOPERATIVA MISTA DOS MOTOS - FRETISTAS E 

MOTOCICLISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPERMOTOS CNPJ 

Nº 06.285.231/0001-75 CDA Nº 2016/1245589 VALOR DA CAUSA: 

R$650.326,87 DESPACHO 11010 VISTOS, EM REGIME DE EXCEÇÃO... I. 

DEFIRO o pedido de citação conforme requerido pela Fazenda Pública 

Exequente no ID 1935090 e, para tanto, DETERMINO que se EXPEÇA 

imediatamente Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. IV. Contudo, em sendo certificado da impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 

no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) 

do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias 

acima (item IV), não havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no 

Sistema PJE. VI. Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE 

VISTA (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de 

QUINZE DIAS, para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes 

autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 
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mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. fim

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000207-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREDIAL CONSTRUTORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000207-17.2016.8.11.0041 

DATA DA DIST. 15/02/2016 13:34:38 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: PREDIAL CONSTRUTORA LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

11.548.081/0001-85 CDA'S Nº'S 2013 / 0932984 2014 / 0968321 2015 / 

1093588 2016 / 1245705 VALOR DA CAUSA: R$309.860,55 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM REGIME DE EXCEÇÃO... I. DEFIRO o pedido de citação 

conforme requerido pela Fazenda Pública Exequente no ID 1934870 e, 

para tanto, DETERMINO que se EXPEÇA imediatamente Mandado de 

Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da 

LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao 

Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento antecipado da 

diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da 

decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida em 

sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligência no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado 

o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre 

pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os 

autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. fim

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000206-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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BAP MTS PNEUS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000206-32.2016.8.11.0041 

DATA DA DIST. 15/02/2016 13:34:12 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: BAP MTS PNEUS LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 05212619000183 

CDA Nº 2016/1245723 VALOR DA CAUSA: R$125.554,11 DESPACHO 

11010 VISTOS, EM REGIME DE EXCEÇÃO... I. DEFIRO o pedido de citação 

conforme requerido pela Fazenda Pública Exequente no ID 1934738 e, 

para tanto, DETERMINO que se EXPEÇA imediatamente Mandado de 

Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da 

LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao 

Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento antecipado da 

diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da 

decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida em 

sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligência no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado 

o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre 

pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os 

autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500307-63.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DA MATA SEGURANCA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500307-63.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 22/02/2016 10:09:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: DA MATA SEGURANCA LTDA - EPP CPF/CNPJ Nº 

05.263.494/0001-10 CDA'S Nº'S 2015/1089587 VALOR DA CAUSA: 

R$20,337.10 DESPACHO 11010 VISTOS, EM REGIME DE EXCEÇÃO... I. 

DEFIRO o pedido de citação conforme requerido pela Fazenda Pública 

Exequente no ID 1988076 e, para tanto, DETERMINO que se EXPEÇA 

imediatamente Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. IV. Contudo, em sendo certificado da impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 
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no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) 

do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias 

acima (item IV), não havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no 

Sistema PJE. VI. Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE 

VISTA (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de 

QUINZE DIAS, para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes 

autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004053-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SA BRASIL CONSULTORIA, LOGISTICA E CONSTRUCAO LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004053-42.2016.8.11.0041 

DATA DA DIST. 21/03/2016 13:27:16 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SA BRASIL CONSULTORIA, LOGISTICA E CONSTRUCAO LTDA 

CPF/CNPJ Nº 09.398.170/0001-40 CDA'S Nº'S 982390; 1114656; 1247426 

VALOR DA CAUSA: R$346.083,16 DESPACHO 11010 VISTOS, EM REGIME 

DE EXCEÇÃO... I. DEFIRO o pedido de citação conforme requerido pela 

Fazenda Pública Exequente no ID 470844 e, para tanto, DETERMINO que 

se EXPEÇA imediatamente Mandado de Citação, nos termos do nos termos 

do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e 

Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir 

independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela 

Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na 

decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. IV. Contudo, em sendo certificado da impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 

no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) 

do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias 

acima (item IV), não havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no 

Sistema PJE. VI. Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE 

VISTA (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de 

QUINZE DIAS, para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes 

autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 
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mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004048-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES BORGES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004048-20.2016.8.11.0041 

DATA DA DIST. 21/03/2016 13:26:37 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDA: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES BORGES LTDA CNPJ Nº 

03.202.853/0001-02 CDA's Nºs 1117618 - VENC. 31/01/2014 (DÍVIDA 

22448057); 1247428 - VENC. 30/06/2014 (DÍVIDA 1403215307) - ISSQN 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 93687 VALOR DA CAUSA: R$465.009,66- 

DESPACHO 11010 VISTOS, EM REGIME DE EXCEÇÃO... I. DEFIRO o pedido 

de citação conforme requerido pela Fazenda Pública Exequente no ID 

4708497 e, para tanto, DETERMINO que se EXPEÇA imediatamente 

Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do 

Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento 

antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos 

termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita 

Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida 

em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. IV. Contudo, em sendo certificado da impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 

no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) 

do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias 

acima (item IV), não havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no 

Sistema PJE. VI. Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE 

VISTA (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de 

QUINZE DIAS, para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes 

autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001662-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIAS PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001662-17.2016.8.11.0041 

DATA DA DIST. 03/02/2016 10:03:47 EXECTE: Cuiabá Prefeitura Municipal 

EXECDO: EZEQUIAS PEREIRA DOS SANTOS CPF Nº 208.421.801-25 

CDA'S Nºs 2012/0755994; 2013/0926414; 2014/1076113; 2015/1231099 - 

IPTU's INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.22.0066.0200.001 VALOR DA 

CAUSA: R$290.532,97 DESPACHO 11010 VISTOS, EM REGIME DE 

EXCEÇÃO... I. DEFIRO o pedido de citação conforme requerido pela 

Fazenda Pública Exequente no ID 4733154 e, para tanto, DETERMINO que 

se EXPEÇA imediatamente Mandado de Citação, nos termos do nos termos 

do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e 

Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir 

independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela 

Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na 

decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. IV. Contudo, em sendo certificado da impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 

no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) 

do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias 

acima (item IV), não havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no 

Sistema PJE. VI. Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE 

VISTA (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de 

QUINZE DIAS, para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes 

autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001835-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001835-41.2016.8.11.0041 

DATA DA DIST. 05/02/2016 13:32:56 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO CNPJ Nº 15.037.658/0001-45 

CDA's Nºs 2012/0746172; 2013/0902266; 2014/1078521; 2015/1195853 

VALOR DA CAUSA: R$101.536,41- DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

REGIME DE EXCEÇÃO... I. DEFIRO o pedido de citação conforme requerido 

pela Fazenda Pública Exequente no ID 4734307 e, para tanto, DETERMINO 

que se EXPEÇA imediatamente Mandado de Citação, nos termos do nos 

termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 
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Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501403-16.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARION S/A AGROINDUSTRIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501403-16.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 22/02/2016 18:36:17 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDA: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL CNPJ Nº 24.956.666/0001-86 

CDA'S Nºs 2015/1111907; 2015/1112296; 2015/1113008; 2015/1114141; 

2015/1114685; 2015/1114817; 2015/1115173; 2015/1115763- TAXA 

COLETA DE LIXO VALOR DA CAUSA: R$148.966,30- DESPACHO 11010 

VISTOS, EM REGIME DE EXCEÇÃO... I. DEFIRO o pedido de citação 

conforme requerido pela Fazenda Pública Exequente no ID 4694412 e, 

para tanto, DETERMINO que se EXPEÇA imediatamente Mandado de 

Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da 

LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao 

Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento antecipado da 

diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da 

decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida em 

sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligência no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado 

o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre 

pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os 

autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 
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vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501461-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAZAROTI & CAZAROTI LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501461-19.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 22/02/2016 18:53:52 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDA: CAZAROTI & CAZAROTI LTDA - ME CNPJ Nº 

08.207.861/0001-57 CDA's Nºs 2012/0813950; 2013/0942120 - TAXA LIC. 

FUNCION. PUBL. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 92227 VALOR DA CAUSA: 

R$2.572,60 DESPACHO 11010 VISTOS, EM REGIME DE EXCEÇÃO... I. 

DEFIRO o pedido de citação conforme requerido pela Fazenda Pública 

Exequente no ID 16193709 e, para tanto, DETERMINO que se EXPEÇA 

imediatamente Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. IV. Contudo, em sendo certificado da impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 

no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) 

do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias 

acima (item IV), não havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no 

Sistema PJE. VI. Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE 

VISTA (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de 

QUINZE DIAS, para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes 

autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501341-73.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JORGE DE ARAUJO LAFETA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501341-73.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 22/02/2016 18:28:05 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: JORGE DE ARAUJO LAFETA NETO CPF Nº 951.193.706-59 

CDA'S Nºs 2012/0746219; 2013/0848226; 2014/1065557; 2015/1227035 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 02.2.34.003.03.07.001 VALOR DA CAUSA: 

R$17,969.38- DESPACHO 11010 VISTOS, EM REGIME DE EXCEÇÃO... I. 

DEFIRO o pedido de citação conforme requerido pela Fazenda Pública 

Exequente no ID 686333 e, para tanto, DETERMINO que se EXPEÇA 

imediatamente Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. IV. Contudo, em sendo certificado da impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 

no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) 

do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias 

acima (item IV), não havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no 

Sistema PJE. VI. Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE 

VISTA (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de 

QUINZE DIAS, para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes 

autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 

honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a 

Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios 

estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - 

mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - 

mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito 

por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 

(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - 

mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou 

do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 

[2]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: (...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data 

da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, 

no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal; [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501304-46.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE MENDES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501304-46.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 22/02/2016 18:16:32 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDA: RESTAURANTE MENDES LTDA - ME CNPJ Nº 

08.864.600/0001-00 CDA's Nºs 2012/0814367; 2013/0935609; 

2014/0985678; 2015/1092839 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 94707 - TAXA 

LIC. FUNCION. PUBL. VALOR DA CAUSA: R$6.529,55- DESPACHO 11010 

VISTOS, EM REGIME DE EXCEÇÃO... I. DEFIRO o pedido de citação 

conforme requerido pela Fazenda Pública Exequente no ID 16115602 e, 

para tanto, DETERMINO que se EXPEÇA imediatamente Mandado de 

Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da 

LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao 

Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento antecipado da 

diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da 

decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida em 

sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), 

que determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar proferida pelo 

Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental 

em Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu 

trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização 

da diligência no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei 

Compl. nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado 

o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre 

pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os 

autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 
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sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003941-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACI DA SILVA AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1003941-73.2016.8.11.0041. AUTOR(A): MIRACI DA SILVA AGUIAR RÉU: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de obrigação de 

fazer c/c pedidos indenizatórios e tutela antecipada proposta por Miraci da 

Silva Aguiar em face de Município de Cuiabá-MT, aduzindo que foi 

surpreendida com a existência de dois gravames na margem da matrícula 

n. 23.941 do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, um de penhora 

datado de 22.06.1982 proveniente do processo n. 784/81, e outro de 

arresto datado de 11.10.1984 proveniente do processo n. 3.418/81, 

ambos feitos tramitavam perante o Juízo da 2ª Vara de Cuiabá. Afirma que 

o respectivo imóvel foi havido pela autora e sua filha Suelene Guia da Silva 

Aguiar após partilha de bens do Espólio de Aprígio de Souza Aguiar, e 

muito embora tenha tentando resolver administrativamente o problema, 

pois pretendia obter financiamento imobiliário, não obteve êxito. Destaca a 

inexistência de qualquer pendência tributária incidente sobre o imóvel. 

Assim, requereu a concessão de liminar para determinar a imediata baixa 

dos gravames. No mérito pugnou pela condenação do requerido ao 

pagamento de danos materiais pela contratação de advogado no importe 

de R$ 4.420,00 e pela impossibilidade de contratação de empréstimo 

bancário, bem como pelo pagamento de danos morais no valor de 60 

salários mínimos. Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se a 

necessidade de emenda da inicial nos seguintes aspectos. Inicialmente, 

observo que a parte autora formulou pedido liminar de baixa de gravame, 

porém descurou de formular pedido final. Isso porque, a parte autora 

limitou-se a formular pedido de tutela e, no mérito, pugnou pela 

condenação da requerida em danos materiais e morais, o que não é 

suficiente para salvaguardar sua pretensão, uma vez que os pedidos de 

tutela de urgência devem ter correspondência direta com os pedidos 

meritórios. Deste modo, ao requerer a concessão de tutela de urgência 

para que o requerido promova a baixa do gravame, deve a autora 

atentar-se quanto a correspondência destes pedidos com os pedidos 

finais, sendo imperioso que a autora formule pedido exato quanto à 

pretensão de desconstituição do crédito fiscal, que, em tese, seria a 

nulidade do crédito tributário ou a desconstituição da dívida fiscal 

perquirida nos processos n. 784/81 e n. 3.418/81, até mesmo para fixação 

da competência deste Juízo para apreciação do presente feito. Assim, 

mostra-se necessário a emenda da inicial com a finalidade de indicação e 

limitação do pedido final adstrito ao pedido liminar. Nesse caminho, é 

possível visualizar a necessidade de adequação do polo ativo da lide, com 

a inclusão da filha da autora, Suelene Guia da Silva, uma vez que ela 

também é proprietária do imóvel sobre o qual recaem os gravames 

supostamente irregulares, de modo que eventual sentença, com análise do 

mérito, atingirá sua esfera jurídica. Outrossim, constatou que a parte 

autora formulou pedido genérico de dano material quando ao suposto 

prejuízo financeiro decorrente da impossibilidade de obtenção de 

financiamento bancário. Ocorre, contudo, que o dano material deve ser 

certo e determinado, não competindo ao magistrado arbitrar um valor de 

ofício, sem quem haja ao menos a indicação de um valor e provas 

correlatas. Igualmente, observo que o valor atribuído à causa (R$ 

10.000,00) não atendeu ao disposto no art. 292, inciso VI, do CPC, in 

verbis: “Art. 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.” Com efeito, 

embora a parte autora tenha formulado pedido de indenização por danos 

morais no importe de 60 salários mínimos, mais R$ 4.420,00 a título de 

dano material, atribuiu a causa o valor irrisório de R$ 10.000,00, e sobre 

este valor procedeu ao recolhimento incorreto das custas processuais. 

Assim, diante dessas constatações determino que a parte autora 

promova, no prazo de 15 dias, as seguintes emendas, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC/2015): 1) FORMULE 

pedido final e expresso quanto à pretensão da desconstituição/anulação 

dos créditos fiscais decorrentes dos autos n. 784/81 e n. 3.418/81, 
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devendo, ainda, carrear aos autos cópia dos respectivos processos, uma 

vez que lhe foi facultado o acesso, conforme decisão de id. 548818, p. 

24/27, mormente a fim de se obter maiores elementos para a fixação da 

competência deste juízo; 2) ADEQUE o polo ativo da lide com a inclusão da 

coproprietária do imóvel, Sra. Suelene Guia da Silva, devendo também 

apresentar a corresponde procuração ad judicia; 3) INDIQUE do valor do 

dano material decorrente da “impossibilidade de contratação de 

empréstimo” (sic), bem assim apresente documentos indicativos do valor a 

ser perquirido; 4) RETIFIQUE o valor da causa, promovendo a somatória do 

valor do dano moral, de ambos os danos materiais, além do valor do 

crédito tributário que se pretende a desconstituição, procedendo com o 

recolhimento das custas judiciais complementares. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito 

Cooperador Provimento n. 12/2018-CM

Decisão Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1018142-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BENEDITO DE LIMA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078/O (ADVOGADO(A))

DIVINO MARQUES BRAGA OAB - MT20397/O (ADVOGADO(A))

ARLENE PEIXOTO DE LIMA OAB - MT10724/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1018142-36.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LUIZ BENEDITO DE LIMA NETO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos. Luiz Benedito de Lima Neto 

promove a presente ação declaratória de inexistência de relação-jurídico 

tributária c/c anulatória de débito fiscal c/c tutela antecipada em face do 

Município de Cuiabá-MT, sustentando, em síntese, que é proprietário de 07 

chácaras rurais no município de Cuiabá-MT, contudo o requerido a partir 

do ano de 2012 passou a efetuar a cobrança de IPTU a despeito de os 

imóveis não possuírem qualquer espécie de melhoramento por parte do 

requerido, conforme dispõe o art. 32 do CTN. Atesta que o requerido é 

incompetente para instituir e cobrar imposto sobre a propriedade territorial 

rural, destacando que os imóveis são destinados à criação de poucos 

animais, pequenas plantações, “tudo para consumo próprio”. Assim, 

requereu tutela antecipada para que sejam suspensas as execuções 

fiscais em trâmite neste Juízo Especializado sob os nº. 

0 5 0 0 5 8 1 - 2 7 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ,  0 5 0 1 0 8 5 - 3 3 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 , 

0501088-85.2015.8.11.0041, 0501672-55.2015.8.11.0041, bem como que 

seja sustada os efeitos dos protestos de certidão de dívida ativa em 

relação às CDA nº 761265; nº 881878; nº 1066924, nº 1213954, nº 

761263, nº 883027; nº 1066922; nº 1213952; nº 910093; nº 1066921; nº 

1213951, nº 1255844, nº 923723, nº 1066923, nº 1213953, nº 1286916; 

nº 861973; nº 1006434; nº 1174358; nº 1293814; nº 875647; nº 1005132; 

nº 1191285; nº 1324618; nº 896939; nº 1063786; nº 1238516; nº 

1374786; nº 1074312; nº 1211529; nº 1355084 e que o requerido seja 

compelido a deixar de distribuir novas execuções fiscais e inscrições de 

certidão de dívida ativa. No mérito pugnou pela declaração de inexistência 

de relação jurídico-tributária entre as partes que justifique a cobrança de 

IPTU de área com destinação rural e sem melhoramentos, com a 

consequente anulação dos correlatos débitos fiscais. Na decisão de fl. 

8103250 consta decisão de declínio de competência para processar e 

julgar o presente feito em favor desta Vara Especializada. No id. 8810919 

a parte autora apresentou aditamento da inicial requerendo que os pedidos 

iniciais sejam também estendidos as CDA’s n. 1488025 e 1329392. Os 

autos vieram conclusos. É o necessário. Decido. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Outrossim, DEFIRO a prioridade na tramitação do 

processo, ante o disposto no art. 71 do Estatuto do Idoso, art. 1.211-A do 

CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. Trata-se de tutela de urgência cautelar 

incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Com efeito, tenho que não 

restaram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do 

pedido de tutela, especialmente porque os documentos e as alegações 

constantes na inicial não evidenciam a probabilidade do direito alegado. 

Isso porque, embora a parte autora sustente que os imóveis estariam 

localizados em área rural e por isso não poderiam ser objeto de tributação 

municipal (ITPU), descurou de carrear elementos de convicção nesse 

sentido, em especial, o cadastramento dos imóveis como rural e sua 

regularidade fiscal referente ao ITR. As fotos juntadas na inicial não 

indicam que o local é destinado a alguma atividade de exploração extrativa 

vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (Decreto-Lei n. 57/1966), 

afigurando-se tais documentos indicativos de que os imóveis são 

utilizados para residência ou lazer do autor, razão porque, tem-se nesse 

momento de cognição sumária, que a atuação do requerido é regular na 

cobrança do IPTU. Outrossim, afastar a exigibilidade, ainda que provisória, 

do crédito fiscal pelo fato de o local não possuir melhoramentos é negar 

vigência ao § 2º do art. 32 do CTN, segundo o qual “A lei municipal pode 

considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, 

constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, 

destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que 

localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior”. 

Assim, a foto de satélite da área encartada na inicial aponta que os 

imóveis podem se tratar de áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, 

pois estão próximos de loteamento já residenciais. Além do que, não se 

sabendo ao certo acerca da existência de lei municipal que disponha 

sobre as áreas urbanas de Cuiabá, imperioso se mostra a instauração do 

contraditório a fim de que os fatos sejam mais bem esclarecidos. Portanto, 

é preciso que se avance em termos procedimentais para que se tenha a 

necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial, 

mostrando-se temerário neste momento a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário e dos protestos efetivados pela Fazenda Pública que, até 

então, se assentam em título extrajudicial dotado de higidez. Pelo exposto, 

considerando que não restou demonstrada na espécie a probabilidade do 

direito acautelado, INDEFIRO o pedido de tutela. Deixo, entretanto, de 

designar audiência de tentativa de conciliação uma vez que se trata de 

direitos que não admitem autocomposição (art. 334, § 4º, II, NCPC). Cite-se 

a parte ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de 

TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC). Apresentada a defesa e 

alegando-se nesta qualquer das hipóteses previstas no art. 337 do Código 

de Processo Civil, e/ou juntada de documentos, ouça-se a parte autora. 

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

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] “Art. 1.775. 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 (...)”.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501455-12.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GRACIANO PEREIRA (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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501455-12.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 18:49:56 EXEQTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECDO: ANTONIO GRACIANO PEREIRA - CPF Nº 

039.141.511-53 CDA's nºs 2015/1238756; 2014/1057495; 2013/0844507; 

2012/0792830. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.8.34.009.0339.001 - IPTU'S 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.013,11 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC.... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída via PJe em 16/09/2015, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANTONIO GRACIANO PEREIRA – 

sem indicação do CPF, qualificado na inicial, tendo como objeto o 

pagamento dos créditos representados pelas CDA’s nºs 2015/1238756; 

2014/1057495; 2013/0844507; 2012/0792830, referentes aos pagamentos 

de IPTU’s vencidos do imóvel inscrito sob nº 01.8.34.009.0339.001, e o 

valor atribuído à causa foi de R$ 9.013,11- (ID 328281). Em 18/09/2015 foi 
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determinada a citação por carta do Executado, interrompendo-se o prazo 

prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I 

do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 6860/1980) (ID 330728). Na 

data de 24/11/2015 a Fazenda Pública Municipal Exequente peticionou (ID 

369036), requerendo a substituição do polo passivo da presente 

execução fiscal, para constar somente o nome do Sr. JOSÉ OLAVO 

GIRALDES GONÇALVES - CPF nº 074.891.701-25, tendo em vista a 

transferência do imóvel incidente nos créditos tributários, requerendo a 

citação do Executado, juntando documentos como as novas CDA’s nºs 

2012/910886 - 2013/1030902 - 2014/1204400, bem como o Histórico do 

Contribuinte, expedido pelo GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria de Fazenda do Município de Cuiabá, emitido por Amanda Cotelo 

Dal Pissol, onde se lê que o imóvel de inscrição 01.8.34.009.0339.001 foi 

vendido por ANTONIO GRACIANO PEREIRA - CPF Nº 039.141.511-53 em 

03/10/1990 ao adquirente JOSÉ OLAVO GIRALDES GONÇALVES – CPF Nº 

074.891.701-25, ‘que não fez cadastramento imobiliário, ficando em nome 

do transmitente’... e que ‘entrou com processo de alteração 07.06.2013 e 

não obteve resposta.’, sic, ID 368799. Vieram os autos à conclusão. Eis o 

relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise dos autos 

eletrônicos, verifica-se que em 24/11/2015 a Fazenda Pública Municipal 

Exequente requereu a substituição do polo passivo da demanda, tendo em 

vista a transferência do imóvel objeto da presente execução, tendo 

juntado o Histórico do Contribuinte, onde se lê que a propriedade do imóvel 

foi transmitida através do R-01 da Matrícula nº 13.554, do Livro nº 2 do 

Segundo Serviço Notarial de RGI da Capital em 03/210/1990 pelo 

Executado (ID 368799). Assim, impõe-se a este Juízo decidir sobre a 

questão de ordem pública, quanto à ilegitimidade passiva do Executado, 

face à alienação por instrumento público em 03/10/1990 do imóvel de 

Inscrição Municipal 01.8.34.009.0339.001, objeto das CDA’s executadas 

de nºs 2015/1238756; 2014/1057495; 2013/0844507; 2012/0792830. 

Acerca da questão, faz-se necessária a análise do que dispõe o Art. 130 

CTN[1], que regulamenta a sub-rogação da responsabilidade fiscal quando 

da alienação do bem imóvel originador do tributo, bem como sobre o que 

dispõe o § 8º do Art. 2º da Lei nº 6.830/1980 – LEF[2][2], que permite a 

emenda ou substituição da CDA, até a decisão de Primeira Instância. Pois 

bem. Sabe-se que há limitações materiais e formais para tais alterações, 

que devem se ater apenas às hipóteses de mera correção de erro material 

ou formal, sendo inadmissível a substituição da CDA quando ocorre a 

alteração do próprio lançamento, como no caso presente, em que se visa 

alterar o nome do sujeito passivo (contribuinte/devedor). Com efeito, há 

muito a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça está 

pacificada, inclusive através de verbete sumular, a seguir transcrito, que a 

alteração do Contribuinte Devedor na CDA está vedada no curso do 

processo de execução, verbis: Súmula STJ 392 - A Fazenda Pública pode 

substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de 

embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, 

vedada a modificação do sujeito passivo da execução. (Súmula 392, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009).(negritei). 

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 

(CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA 

INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. 

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a 

prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro 

material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução 

(Súmula 392/STJ). 2. É que: "Quando haja equívocos no próprio 

lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração 

de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com 

aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento 

anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja 

revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se 

ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de 

modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de 

dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz 

os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do 

lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente 

substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid 

Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo 

Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria 

do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. Outrossim, a 

apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou 

configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma 

clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, 

que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos 

trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido 

suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese 

dos autos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime 

do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (STJ, REsp 

1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

25/11/2009, DJe 18/12/2009) (negritei). “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

SUBSTITUIÇÃO DA CDA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CORREÇÃO 

DE ERRO MATERIAL OU FORMAL. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO 

LANÇAMENTO E SUJEITO PASSIVO. INVIABILIDADE. SÚMULA 392/STJ. 

ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO 

CPC). RESP PARADIGMA 1.045.472/BA. 1. A jurisprudência do STJ 

reconhece que a emenda ou a substituição da CDA é admitida diante da 

existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, 

quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição, 

especialmente quando voltado à modificação do sujeito passivo do 

lançamento tributário (Súmula 392 do STJ). Referido entendimento já foi 

firmado inclusive em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), 

quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, 

relatoria do e. Min. Luiz Fux. 2. O redirecionamento da execução contra o 

espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois 

de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, 

se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente 

uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Agravo 

regimental improvido.” (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, AgRg no AREsp 729.600/MG, julgado em 01/09/2015, DJe 

14/09/2015). (negritei). No caso presente, observo que das CDA’s que 

instruíram a exordial constam que as notificações foram expedidas em 

15/09/2015 e inscritas respectivamente em 01/07/2015, 01/07/2014, 

02/07/2013 e 12/09/2012, em nome do Sr. ANTONIO GRACIANO PEREIRA 

(ID 328282) e, após constatada a transferência do imóvel originador do 

débito fiscal em 03/10/1990, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

peticionou nos autos (ID 369036) requerendo a substituição do polo 

passivo para que fosse alterada a responsabilidade fiscal em relação ao 

verdadeiro proprietário do imóvel, Sr. JOSÉ OLAVO GIRALDES 

GONÇALVES, não se evidenciando a existência de mera ‘correção’ formal 

ou material, incidindo em violação ao que dispõem os Arts. 145 e 149 do 

CTN, verbis: Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito 

passivo só pode ser alterado em virtude de: I - impugnação do sujeito 

passivo; II - recurso de ofício; III - iniciativa de ofício da autoridade 

administrativa, nos casos previstos no artigo 149. Art. 149. O lançamento 

é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes 

casos: I - quando a lei assim o determine; II - quando a declaração não 

seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação 

tributária; III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha 

prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no 

prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento 

formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o 

preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade; IV - quando se 

comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido 

na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória; V - quando 

se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente 

obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; VI - 

quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro 

legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária; VII 

- quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício 

daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; VIII - quando deva ser 

apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento 

anterior; IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu 

fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela 

mesma autoridade, de ato ou formalidade especial. Parágrafo único. A 

revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito 

da Fazenda Pública. Por tais razões de fato e de direito, com fundamento 

nos Arts. 145 e 149 (a contraiu sensu) do C.T.N., Art. 2º, § 8º (a contraiu 

sensu) da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e Súmula STJ 392, combinados com 

Arts. 924, inc. III e 925 c/c Arts. 85, 90 e 91 do CPC/2015, Art. 39 da Lei nº 

6.830/1980 e Súmula STF 519, INDEFIRO o pedido de ‘substituição do polo 

passivo da execução’ apresentado pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente na petição datada de 24/11/2015 (ID 369036), DECLARO 
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NULAS as CDA’s que instruíram a petição inicial deste executivo fiscal PJe 

de ID 328282, expedidas em 15/09/2015 pelo Procurador Municipal Dr. 

Cezar Fabiano Martins de Campos (OAB/MT ?), que incidiram sobre o 

imóvel de Inscrição Municipal nº. 01.8.34.009.0339.001, a saber: CDA 

1238756 – Contribuinte 314973 – Devedor ANTONIO GRACIANO PEREIRA 

– CPF 111.111.111-11 - Vencimento 05/05/2014 – Valor Total R$ 2.076,46; 

CDA 792830 – Contribuinte 314973 – Devedor ANTONIO GRACIANO 

PEREIRA – CPF 111.111.111-11 - Vencimento 10/03/2011 – Valor Total R$ 

2.109,04-; CDA 1057495 - Contribuinte 314973 – Devedor ANTONIO 

GRACIANO PEREIRA – CPF 111.111.111-11 – Vencimento 10/04/2013 – 

Valor Total R$ 1.205,83; e CDA 844507 – Contribuinte 314973 – Devedor 

ANTONIO GRACIANO PEREIRA – CPF 111.111.111-11 - Vencimento 

12/03/2012 – Valor Total R$ 2.526,31-, ex vi ID 328282, bem como 

DECLARO NULAS as CDA’s que instruíram o pedido de substituição do 

polo passivo de ID 368801, expedidas em 19/11/2015 pelo Procurador 

Municipal Dr. Cezar Fabiano Martins de Campos (OAB/MT ?), que incidiram 

sobre o imóvel de Inscrição Municipal nº. 01.8.34.009.0339.001, a saber: 

CDA 1238756 – Contribuinte 314973 – Devedor JOSÉ OLAVO GIRALDES 

GONÇALVES – CPF 074.891.701-25 – Vencimento 05/05/2014 – Valor 

Total R$ 2.111.07-; CDA 792830 – Contribuinte 314973 – Devedor JOSÉ 

OLAVO GIRALDES GONÇALVES – CPF 074.891.701-25 – Vencimento 

10/04/2013 – Valor Total R$ 2.335,91-; CDA 844507 – Contribuinte 314973 

– Devedor JOSÉ OLAVO GIRALDES GONÇALVES – CPF 074.891.701-25 – 

Vencimento 12/03/2012 – Valor Total R$ 2.560,93-, consequentemente 

JULGO IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA esta AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL PJe Nº 0501455-12.2015, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em relação à ANTONIO GRACIANO PEREIRA – CPF 039.141.511-53, COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, face a inexistência da dívida ativa em nome do 

Executado, tendo em vista a transmissão da propriedade do imóvel 

originador do débito fiscal muito antes dos respectivos lançamentos de 

ofício pela Autoridade Fazendária Municipal, v.g. vinte e oito anos. 

Consequentemente, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ que incidiram 

sobre o imóvel de Inscrição Municipal nº. 01.8.34.009.0339.001, a saber: 

CDA 1238756 – Contribuinte 314973 – Devedor ANTONIO GRACIANO 

PEREIRA – CPF 111.111.111-11 - Vencimento 05/05/2014 – Valor Total R$ 

2.076,46; CDA 792830 – Contribuinte 314973 – Devedor ANTONIO 

GRACIANO PEREIRA – CPF 111.111.111-11 - Vencimento 10/03/2011 – 

Valor Total R$ 2.109,04-; CDA 1057495 - Contribuinte 314973 – Devedor 

ANTONIO GRACIANO PEREIRA – CPF 111.111.111-11 – Vencimento 

10/04/2013 – Valor Total R$ 1.205,83; e CDA 844507 – Contribuinte 

314973 – Devedor ANTONIO GRACIANO PEREIRA – CPF 111.111.111-11 - 

Vencimento 12/03/2012 – Valor Total R$ 2.526,31-, anexadas com a 

petição inicial, ex vi ID 328282, bem como DETERMINO O CANCELAMENTO 

e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ que incidiram sobre o imóvel de Inscrição Municipal nº. 

01.8.34.009.0339.001, a saber: CDA 1238756 – Contribuinte 314973 – 

Devedor JOSÉ OLAVO GIRALDES GONÇALVES – CPF 074.891.701-25 – 

Vencimento 05/05/2014 – Valor Total R$ 2.111.07-; CDA 792830 – 

Contribuinte 314973 – Devedor JOSÉ OLAVO GIRALDES GONÇALVES – 

CPF 074.891.701-25 – Vencimento 10/04/2013 – Valor Total R$ 2.335,91-; 

CDA 844507 – Contribuinte 314973 – Devedor JOSÉ OLAVO GIRALDES 

GONÇALVES – CPF 074.891.701-25 – Vencimento 12/03/2012 – Valor 

Total R$ 2.560,93-, da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal 

de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[3], pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[4], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ilegitimidade 

passiva do Contribuinte, bem como, as suas EXCLUSÕES DO REGISTRO, 

DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA, incluídas nesta Execução Fiscal, 

porque inexigíveis. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, face a ausência de integralização com o polo passivo, 

conforme Art. 39 da Lei nº 6380/1980. DEIXO de determinar a remessa 

dos autos para reexame desta sentença ao e. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015 à 

esta condenação proferida contra a Fazenda Pública Municipal, conforme 

expressa determinação do seu §3º, inc. III, vez que o valor da causa (R$ 

9.013,11) está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 954,00-, ou seja 

R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). Inexistindo 

recurso voluntário, após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE 

BAIXAS na Distribuição e Sistema Apolo do Fórum José Vidal desta 

Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa Art. 130. Os 

créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a 

propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os 

relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a 

contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos 

adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. 

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a 

sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço. Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, 

que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle 

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei 

às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. § 5º - 

O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do 

devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou 

residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o 

termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos 

previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal 

ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida 

sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e 

o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no 

Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do 

auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. § 6º - A 

Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de 

Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. § 7º - O Termo 

de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser preparados e 

numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico. § 8º - Até a 

decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser 

emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo 

para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das contribuições 

previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 da Lei nº 

3.807, de 26 de agosto de 1960. Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui 

Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou 

não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem 

arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. § 1º - Os créditos 

de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para 

pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida 

Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a 

respectiva receita será escriturada a esse título. § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. § 3º - O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda 

estrangeira será convertido ao correspondente valor na moeda nacional à 

taxa cambial oficial, para compra, na data da notificação ou intimação do 

devedor, pela autoridade administrativa, ou, à sua falta, na data da 

inscrição da Dívida Ativa, incidindo, a partir da conversão, a atualização 

monetária e os juros de mora, de acordo com preceitos legais pertinentes 

aos débitos tributários. § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os 
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créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na 

Procuradoria da Fazenda Nacional. Art. 141. O crédito tributário 

regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua 

exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora 

dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade 

funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500905-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALTAIR GEIER (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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500905-17.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/02/2016 12:01:03 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: ANTONIO ALTAIR GEIER CNPJ/CPF Nº 

467.321.449-87 CDA's Nºs 2012 / 0725473; 2013 / 0905629; 2014 / 

1013525 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.15.044.0765.001 VALOR DA 

CAUSA R$ $9.980,28 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 321626” - Contribuinte 312109 ANTONIO 

ALTAIR GEIER - valor total recebido: R$ 13.011,86- Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o crédito, 

extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do 

Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. 

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser 

intimado pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE 

desta sentença extintiva a Parte Executada pessoalmente, por carta 

registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme determinam os Arts. 241, 271 

e 274 do CPC/2015.[1] Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe 

do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos, com as baixas e anotações de estilo. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[2]. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 12 de novembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... Art. 904. A satisfação do 

crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Art. 7º 

A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o 

pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral 

dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% 

(cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM. [1]. SÚMULA STJ 153 - A desistência da 

execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o 

exequente dos encargos da sucumbência. Art. 39 - A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. Art. 156. Extinguem o 

crédito tributário: ... IX - a decisão administrativa irreformável, assim 

entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser 

objeto de ação anulatória; Parágrafo único. A lei disporá quanto aos 

efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação 

da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 

144 e 149. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição 

de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será 

extinta, sem qualquer ônus para as partes. Art. 8º Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de 

mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou 

ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. 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 
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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.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2018-GAB

O Excelentíssimo Senhor Doutor GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO, 

Juiz de Direito do Núcleo de Execuções Penais da Núcleo de Execução 

Penal de Cuiabá e Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, na forma da Lei...

CONSIDERANDO a necessidade de implementar rotinas e fluxos que 

garantam a uniformização dos procedimentos no Núcleo de Execução 

Penal, visando à celeridade na prestação jurisdicional;

CONSIDERANDO os inúmeros Executivos de Pena pendentes da 

realização de cálculos, bem como, o número de cálculos efetivamente 

realizados, mas pendentes de simples retificação;

CONSIDERANDO que para sanar tal irregularidade a necessidade de 

conclusão do Executivo de Pena aos Gabinetes tem sido 

contraproducente e passível de gerar prejuízos aos recuperandos;

CONSIDERANDO que os cálculos de pena dos Executivos que tramitam no 

Núcleo de Execução Penal desta Comarca são realizados em sala diversa 

da Secretaria da Vara e que o deslocamento dos mesmos da mencionada 

sala até o Gabinete, bem como, até a Secretaria da Vara gera morosidade 

desnecessária;

 RESOLVE:

Determinar, que os servidores analistas responsáveis pela elaboração 

dos cálculos de pena, independentemente de despacho, adote os 

seguintes procedimentos:

I – ao elaborar os cálculos nos autos distribuídos a este Núcleo, a fim de 

averiguar e corrigir eventuais irregularidades em sua confecção, máxime 

no que se refere aos períodos de prisão provisória, que constem como 

interrupção, desde que não iniciado o efetivo cumprimento da pena no 

caso das unificações, de frações de cumprimento ou redimensionamento 

de pena em virtude de acórdão, proceda a retificação mediante certidão;

II- após a elaboração dos cálculos de pena efetuem, havendo advogado 

constituído nos autos a imediata publicação via DJE, ou carga para a 

Defensoria Pública para manifestação, diretamente do local em que os 

cálculos são elaborados;

III - realizem a triagem dos Executivos de Pena de regime semiaberto e os 

encaminhem, mediante conclusão e carga, ao gabinete para a designação 

de audiência admonitória, que será o marco inicial do cumprimento da 

reprimenda;

IV - a presente ordem de serviço entrará em vigor a partir desta data, 

revogadas as disposições em contrário.

V - Afixe cópia do presente no átrio.

VI - Publique-se. Registre-se, Cientifiquem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 06 de novembro de 2018.

 GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO

 Juiz de Direito – Coordenador do NEP

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.:108730 Nr: 958-81.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO

PARTE AUTORA: V. M. da S. C.

PARTE RÉ: A. W. G. L.

CITANDO (A): ANDERSON WENDER GONÇALVES LOURENÇO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/03/2018

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 10 (dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: A. K. C. L., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO, através 

da genitora V. M. da S. C., a favor da infante A. K. C. L., e em desfavor do 

genitor A. W. G. L. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do 

NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal do Requerido 

Anderson Wender Gonçalves Lourenço, sendo adequada a citação por 

edital, conforme determina o artigo 257, III, do NCPC, com prazo de 

20(vinte) dias, para que no prazo 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, 12 de novembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.:110737 Nr: 2588-75.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA DE PROTETIVA DE GUARDA E PEDIDO DE 

LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: F. D. da C.

CITANDO (A): FRANCISCO DOMINGOS DA CONCEIÇÃO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/06/2018

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 10 (dez) 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. A da C., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE MEDIDA DE PROTETIVA DE GUARDA E PEDIDO DE 

LIMINAR, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, a favor da infante M. E. A da C.; e em desfavor do genitor F. D. 

da C. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, 

entendo esgotados os meios para citação pessoal do Requerido Francisco 

Domingos da Conceição, sendo adequada a citação por edital, conforme 

determina o artigo 257, III, do NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, para que 

no prazo 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, 12 de novembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 111355 Nr: 3102-28.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR E PEDIDO LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: D. A. M. A.

CITANDO(A): DAYANNE APARECIDA MOREIRA ALVES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/07/2018

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. M. M. A., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR E PEDIDO LIMINAR, 

através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor 

do infante M. M. M. A., e em desfavor da genitora D. A. M. A.. DESPACHO: 

"... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os 

meios para citação pessoal do Requerida Dayanne Aparecida Moreira 

Alves, sendo adequada a citação por edital, com prazo de 20(vinte) dias 

(artigo 257, 3.º do NCPC), para que no prazo de 10(dez) dias ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 12 de novembro de 2018.
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Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-46.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (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. 13 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002161-53.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITORIA DA SILVA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Decorrido o prazo ou apresentado o comprovante de 

cumprimento intime-se a parte exequente para manifestar, no prazo de 15 

dias. Intime-se. Cuiabá, 6 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001356-37.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAIQUE XAVIER LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

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. 13 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002761-45.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIRTES ROCHA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501819-07.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY BENEDITO DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEINER LEAL ROSA OAB - MT0007715A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-25.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ROCHA SCHMITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440/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. 13 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015663-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILENE DA GUIA SEBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR A 

NULIDADE do contrato temporário e CONDENAR a parte reclamada a pagar 

a parte reclamante o valor de 8% sobre a remuneração bruta 

(correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador 

a título de FGTS) referente ao contrato pactuado de 13/09/2011 a 

12/02/2013, considerando-se o período não prescrito, as tabelas de 

cálculos e fichas financeiras, acrescidos de juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo 

mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E[2], a partir do 

vencimento de cada parcela, respeitando o teto dos juizados especiais. 

Por consequência, EXTINGUEM-SE os processos, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Intime-se a parte reclamante 

para apresentar as fichas financeiras do período não prescrito e a planilha 

de cálculo. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Cuiabá-MT, 19 de setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 
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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: 1011051-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELLY CRISTINA CRUZ DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, ACOLHE-SE em parte a prescrição 

quinquenal dos pedidos, referente ao período laborado anterior a 

15/07/2011, e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para DECLARAR A NULIDADE do contrato temporário 

e CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante o valor de 8% 

sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter 

recolhido pelo empregador a título de FGTS) referente ao contrato 

pactuado de 15/07/2011 a 17/12/2015, considerando-se o período não 

prescrito, as tabelas de cálculos e fichas financeiras, acrescidos de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, 

correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, 

pelo IPCA-E[2], a partir do vencimento de cada parcela, respeitando o teto 

dos juizados especiais. Por consequência, EXTINGUEM-SE os processos, 

com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Intime-se 

a parte reclamante para apresentar as fichas financeiras do período não 

prescrito e a planilha de cálculo. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007583-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RODRIGUES BERGAMASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623/O-M (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos etc. Intime-se, pessoalmente, a parte autora para 

cumprir o Despacho de ID 13218716, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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: 1002212-35.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BRITO DE OLIVEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - MT0015747A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002267-15.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR GENTIL DA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Vistos, etc. Relatório dispensado por força do disposto no 

art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora antes da sentença, no 

qual manifesta sua falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço 

que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da 

angularização processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida 

em relação ao mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 

90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda 

Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora para que produza os 

jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

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

Código de Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. 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: 1002268-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR GENTIL DA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Vistos, etc. Relatório dispensado por força do disposto no 

art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora antes da sentença, no 

qual manifesta sua falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço 

que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da 

angularização processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida 

em relação ao mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 

90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 
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extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda 

Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora para que produza os 

jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

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

Código de Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. 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: 1006366-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA GUEDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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. 13 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002284-51.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADESIO TENORIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

RONALDO CESAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FURTADO GOMES OAB - MT8335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFORT LIFE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE COLCHOES 

LTDA - ME (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS que as partes autoras RONALDO CÉSAR 

PEREIRA e ADÉSIO TENÓRIO DOS SANTOS promovem em desfavor de 

CONFORT LIFE COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE COLCHÕES, 

CIELO S.A e BANCO DO BRASIL S.A. É o sucinto relatório. Os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar 

os feitos em cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de 

direito público expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A 

propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, 

de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, 

os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e 

empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como se percebe, as pessoas 

jurídicas de direito privado CONFORT LIFE COMÉRCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA DE COLCHÕES, CIELO S.A e BANCO DO BRASIL S.A não 

se enquadram em nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, 

não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, 

a incompetência absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e 

julga-se extinto, sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos 

dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. 

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: 1003357-92.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Vistos, etc. Relatório dispensado por força do disposto no 

art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora antes da sentença, no 

qual manifesta sua falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço 

que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da 

angularização processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida 

em relação ao mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 

90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda 

Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora para que produza os 

jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

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

Código de Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. 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: 0504700-54.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DE ARRUDA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELI DE ARRUDA BARROS OAB - MT12592/O-O (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 neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$14.113,05 (hum mil cento e treze reais e cinco centavos). 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 MMª. Juíza de Direito. Joselaine 

Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 19 de setembro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503891-64.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CRUZ MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 
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MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

2.026,43 (dois mil, vinte e seis reais e quarenta e três centavos). 

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 MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 19 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500794-61.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito”. 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: 0505143-39.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANTONIO ANDRETTA VIGIATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB - RO5546 

(ADVOGADO(A))

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT0007951A-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. 13 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505419-36.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEDRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/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. 13 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002162-38.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIDE JULIAO DE SOUZA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE JULIAO DE SOUZA OAB - MT4306/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDESIO DO CARMO ADORNO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Vistos, etc. Relatório dispensado por força do disposto no 

art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora antes da sentença, no 

qual manifesta sua falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço 

que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da 

angularização processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida 

em relação ao mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 

90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda 

Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora para que produza os 

jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

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

Código de Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. 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: 1000062-47.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI INACIO FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(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. 13 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002176-22.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GRAZZIOTTI VESCOVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

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

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. 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: 1002208-27.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA ROMANCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA AIR LINES INC (REQUERIDO)
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FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Vistos, etc. Relatório dispensado por força do disposto no 

art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora antes da sentença, no 

qual manifesta sua falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço 

que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da 

angularização processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida 

em relação ao mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 

90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). 

Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda 

Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que 

estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX 

Encontro – Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora para que produza os 

jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

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

Código de Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. 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: 1001556-44.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA GARCIA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

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. 13 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000375-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORIS WELKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$1.470,27 (hum mil quatrocentos e setenta reais e vinte e sete 

centavos). 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 MMª. 

Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002645-68.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILZANA SEBASTIANA DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA KAROLINE DA SILVA OAB - MT19511/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: 19/02/2019 Hora: 08:40 , 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. 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: 1000216-31.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZENI DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, ACOLHE-SE a ilegitimidade passiva do 

Estado de Mato Grosso referente ao pedido da parte reclamante quanto ao 

periodo a partir de 01/01/2015, ACOLHE-SE a ocorrência da prescrição da 

pretensão autoral do período de 11/05/2007 a 06/02/2013, e JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a parte 

reclamada isenta do pagamento do imposto de renda enquanto perdurar 

sua invalidez, e CONDENAR a parte reclamada a restituir em favor da 

parte reclamante o valor do Imposto de renda retido, referente ao período 

de março de 2013 até dezembro de 2014, considerando a ficha financeira 

juntada nestes autos, acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral 

de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o 

desembolso e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do 

trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ), respeitando o teto dos Juizados 

Especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da 

Lei 12.153/09 e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 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. Decorrido o prazo recursal 

sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002646-53.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DERCI FATIMA DE SOUZA BONASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA KAROLINE DA SILVA OAB - MT19511/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: 19/02/2019 Hora: 08:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002650-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (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: 19/02/2019 Hora: 09:40 , 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. 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: 1002652-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BATISTA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (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: 19/02/2019 Hora: 09:50 , 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. 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: 1002316-90.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, Ante o exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os Embargos à Execução opostos pela 

Fazenda Pública, e HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 22.001,25 

(vinte e dois mil e um reais e vinte e cinco centavos), referente aos 

honorários de defensor dativo do processo nº nº 2532-48.2010.811.0087, 

em tramite junto a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. Expeça-se o 

necessário Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do 

Norte/MT acerca da presente execução e pagamento. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 19 de 

setembro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002657-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MARQUES MONTEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - MT10408/O-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT15950/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: 19/02/2019 Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. 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: 1032049-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Ofertada resposta, intime-se o requerente para apresentar 

impugnação no prazo de 15 dias. Após, conclusos para a sentença. 

Dispensa-se a realização de nova sessão conciliatória. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031460-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHENIA CASTILHO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a petição 

inicial juntando aos autos comprovante de endereço atualizado, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 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: 1003226-54.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HUGDSON SILVA SANTOS (REQUERENTE)

NATANAEL VALUZ DA SILVA (REQUERENTE)

NEY ROMAO BENEDITO ALMEIDA (REQUERENTE)

NOELSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ORLANDINHO MACEDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 
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partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. HOMOLOGA-SE a desistência do recurso 

inominado interposto no Id. 13821121. Certifique-se o trânsito em julgado. 

Após, intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Cumpra-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002562-86.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA LUIZA DE FIGUEIREDO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO FARSULA OAB - MT18710/B (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 neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 0501002-11.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DUCARMA OLIVEIRA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, 

para manifestar a respeito dos IDS. 15136360 e 15136318, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003186-38.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. 

Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505906-40.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor total de R$ 

26.039,98 (vinte e seis mil e trinta e nove reais e noventa e oito centavos). 

Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em relação aos honorários. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. 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. Publicado no PJe. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000884-02.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para 

emendar a inicial juntando aos autos comprovante de endereço e 

apresentar planilha de cálculo atualizado, bem como tabela de honorários 

da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 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: 1002418-78.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CESAR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN HELLAN BRANDONI OAB - MT25346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. 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: 1002479-70.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Juntado o cálculo, intime-se as partes para, querendo, se 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito". OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002437-84.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES OAB - MT25736/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. 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: 0504261-77.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VAMIRA CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito da parte 

exequente no valor de R$ 36.528,22 (trinta e seis mil quinhentos e vinte e 

oito reais e vinte e dois centavos). Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do 

STF, em relação aos honorários. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. E, após, arquive-se com a baixa necessária. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504279-64.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH PETRONIA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE BERALDO OAB - MT17691/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito da parte 

exequente no valor de R$ 43.185,17 (quarenta e três mil cento e oitenta e 

cinco reais, dezessete centavos). Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do 

STF, em relação aos honorários. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. E, após, arquive-se com a baixa necessária. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501597-73.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

D O S INFORMATICA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Vistos, etc. A sentença é condenatória de obrigação de 

fazer consistente na nulidade da decisão da GIOR de exclusão da 

reclamante do Simples Nacional 2011, mantendo-a como optante do 

simples no ano de 2011. Foi certificado o trânsito em julgado no dia 

12/08/2016, conforme a certidão de Id. 4451834. O Estado de Mato Grosso 

e o Requerente informaram o cumprimento da decisão nos Id.s 10610651, 

10610740 e 11827844. Dessa forma, satisfeita a obrigação, declara-se 

extinta a execução, nos termos dos artigos 924, inciso II e 925 do Código 

de Processo Civil. Publicada no PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2018 Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500800-68.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIRSO ANTONIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE para que operem seus 

jurídicos e legais efeitos, o valor de R$ 19.345,94 (dezenove mil trezentos 

e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) referentes a 

condenação, e, os honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por 

cento) no valor de R$ 2.901,98 (dois mil novecentos e um reais e noventa 

e oito centavos). Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em relação 

aos honorários. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 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. 
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Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 08 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000956-86.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVIO JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (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 DESPACHO Número do Processo: 

1000956-86.2018.8.11.0001 REQUERENTE: VALDIVIO JOSE FERREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defiro o prazo de 5 

(cinco) dias para parte autora justificar sua ausência na audiência de 

conciliação, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo, imediata 

conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000957-71.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZENEIDE JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1000957-71.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ZENEIDE JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defiro o prazo de 5 

(cinco) dias para parte autora justificar sua ausência na audiência de 

conciliação, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo, imediata 

conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000978-47.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ZANESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (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 DESPACHO Número do Processo: 

1000978-47.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CELSO ZANESCO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defiro o prazo de 5 

(cinco) dias para parte autora justificar sua ausência na audiência de 

conciliação, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo, imediata 

conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032005-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA LUCIA RODRIGUES SANCHEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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 DESPACHO Número do Processo: 

1032005-59.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MAGDA LUCIA RODRIGUES 

SANCHEZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Acolho a 

justificativa de ausência à audiência apresentada pela parte autora (id. 

14174924). Defiro o pedido redesignação da audiência de conciliação. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. Wladys Roberto 

Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000874-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DUTRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(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 DESPACHO Número do Processo: 

1000874-55.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOSUE DUTRA RIBEIRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Defiro o prazo de 5 

(cinco) dias para parte autora justificar sua ausência na audiência de 

conciliação, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo, imediata 

conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002386-10.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ALESSANDRO FIGUEREDO ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Número do Processo: 

1002386-10.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: EDER ALESSANDRO 

FIGUEREDO ANDRADE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Tendo em vista a divergência nos valores apresentados pelas partes, 

remetam-se os autos ao contador para a elaboração dos cálculos 

devendo observar os termos do dispositivo da sentença. Juntado os 

cálculos, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1028376-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DE SOUZA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))
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CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(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 DESPACHO Número do Processo: 

1028376-77.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ALEXANDRA DE SOUZA MAIA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Indefiro o 

requerimento de inversão do ônus da prova, por não ser admitido contra a 

Fazenda Pública ante a incompatibilidade com as normas de distribuição 

contempladas pelo CPC, de forma que o ônus da prova fica atribuído 

àquele que não possui a presunção legal, e não o contrário, sob pena de 

subversão do sistema legal de proteção ao direito indisponível, que 

decorre do princípio maior da supremacia do interesse público sobre o 

privado. Em razão disso, converto o julgamento em diligência a fim de 

intimar a parte autora para juntar aos autos as fichas financeiras do 

período que alega ter sofrido os descontos indevidos, com o respectivo 

cálculo, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o 

desembolso, nos termos da Lei nº 7.900/2003 e das Súmulas 162, 188 e 

523, do STJ[1], no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentadas as fichas 

financeiras e o cálculo, intime-se o requerido para, querendo, 

complementar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Wladys Roberto Freire 

do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Súmula 162: Na 

repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do 

pagamento indevido. Súmula 188: Os juros moratórios, na repetição do 

indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. 

Súmula 523: A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de 

tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo 

pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as 

hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação 

com quaisquer outros índices.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000375-71.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEDIS LUNA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO APARECIDO SOUTO OAB - 596.883.009-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON 

(REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000375-71.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ELIEDIS LUNA DOS SANTOS 

REPRESENTANTE: CLAUDIO APARECIDO SOUTO REQUERIDO: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL, INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E 

CONCURSOS - SELECON Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação 

para Nulidade de Ato Jurídico, proposta por ELIEDIS LUNA DOS SANTOS, 

em desfavor do Município de Cuiabá e do SELECON – Instituto Nacional de 

Seleções e Concursos, aduzindo que se submeteu ao processo seletivo, 

sob edital n. 005/2017, para concorrer a uma das vagas oferecidas para o 

cargo de Vigilante (56 vagas, e 80 em cadastro de reserva), contudo, sua 

titulação de ensino superior não teria sido considerada para atribuição de 

pontos em contagem de títulos. A tutela antecipada foi parcialmente 

deferida (id. n. 11956706), suspendendo os efeitos da segunda fase 

(análise de títulos), para o cargo de técnico de manutenção e 

infraestrutura/vigilante, somente com relação ao candidato Eliedis Luna 

dos Santos, reservando uma vaga para o respectivo contrato temporário. 

Citados, apenas o requerido SELECON – Instituto Nacional de Seleções e 

Concursos compareceu à audiência de conciliação, sendo que ambos os 

requeridos apresentaram contestação. Considerando a indisponibilidade 

do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de aplicar os efeitos 

da revelia. Passo ao julgamento. I.I – PRELIMINAR – DO LITISCONSÓRCIO 

PASSIVO NECESSÁRIO DOS CANDIDATOS QUE SE ENCONTRAM À 

FRENTE DA PARTE REQUERENTE Alega o requerido SELECON – Instituto 

Nacional de Seleções e Concursos que o requerente deveria ter incluído 

no polo passivo todos os candidatos à sua frente, tendo em vista a 

existência de litisconsórcio passivo necessário. A alegação não merece 

prosperar, vez que o STJ possui entendimento consolidado quanto à 

inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre todos os 

candidatos aprovados, nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO 

PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO. INOCORRÊNCIA. 1. O STJ pacificou o 

entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo 

necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em 

vista que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação. 2. Agravo 

interno desprovido (AgInt no REsp. 1.690.488/MG, Rel. Min. GURGEL DE 

FARIA, DJe 20.6.2018). ² ² ² ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DAS VAGAS 

OFERECIDAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. 

INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL À NOMEAÇÃO. DESNECESSIDADE DE 

FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...). 2. O 

Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido da 

desnecessidade de formação de litisconsórcio necessário em situação na 

qual se discuta o direito de candidato aprovado dentro das vagas 

previstas em edital ser nomeado para o cargo em disputa, isso porque os 

demais participantes não comungam dos mesmos interesses e a decisão 

não lhes afetará o patrimônio jurídico. 3. Agravo conhecido para negar 

provimento ao recurso especial (AREsp 1.244.080/PI, Rel. Min. MAURO 

CAMPBELL MARQUES, DJe 16.4.2018). Assim, refuto a preliminar 

aventada. I.II – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de 

Cuiabá não merece prosperar, uma vez que a demanda visa provimento a 

cargo público, sendo a nomeação ato de competência do Chefe do Poder 

Executivo. A Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso já se 

posicionou acerca do tema, veja-se: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADA. 

CONCURSO PÚBLICO. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 

555/2014. AUMENTO DO LIMITE DE IDADE CONCURSAL. EDIÇÃO DE LEIS 

COMPLENTARES PARA SOLUÇÃO DOS CASOS JUDICIALIZADOS. 

CANDIDATO COM IDADE DENTRO DO PERMITIDO E EM CONFORMIDADE 

COM OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 586/2016. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.1- O Estado de Mato 

Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que visa 

provimento ao cargo público, tendo em vista que a nomeação é ato de 

competência do Chefe do Poder Executivo.2- Deve ser reconhecida a 

procedência do pedido, quando verificada a idade dentro do permitido na 

Lei Complementar Estadual nº 555/2014, bem como, quando, em 

conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 586/2016, que dispõe 

sobre os casos judicializados. (VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Julgado em 15/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018) II - 

MÉRITO O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide. É cediço que o edital é ato vinculante, tanto para a 

Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no 

certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas 

no ato convocatório do processo (Precedente: TJMT MS 153049/2015, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 04/02/2016, Publicado no DJE 03/03/2016). No Edital Simplificado para 

Contratos Temporários n. 0005/2017/GS/SNE, em seu item “11.1” e “11.2”, 

constam os requisitos para pontuação na etapa de análise de títulos, 

conforme segue: 11.1 – O candidato deverá entregar cópias seus títulos 

(cópias autenticadas dos originais), no dia da aplicação da prova objetiva, 

após o término da mesma, no local de realização da prova, 

protocolando-os junto à Organização do Processo Seletivo, de acordo 

com a orientação do item 11.1.1, para que sejam analisados e pontuados, 

compondo, somada a pontuação da prova objetiva de conhecimentos, a 

classificação final no certame. 11.1.1 – A entrega dos títulos deverá ser 

realizada, exclusivamente, no dia de realização da prova objetiva, previsto 
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no cronograma (Anexo I), imediatamente após a realização da mesma, no 

local de prova (que constará do Cartão de Confirmação de Inscrição – 

CCI), à Organização do Processo Seletivo, em envelope pardo ou branco, 

tamanho ofício, lacrado. Na parte externa do envelope, com vistas a 

identifica-lo, o candidato deverá afixar o Formulário de Identificação para 

Avaliação de Títulos, que deverá ser impresso no site 

www.selecon.org.br, ao término da inscrição no Processo Seletivo. Em 

nenhuma hipótese o candidato poderá entregar seus títulos, com vistas à 

avaliação, após o prazo e no local acima descrito. O candidato que deixar 

de entregar os títulos não pontuará nesta etapa do processo seletivo. 

11.1.2 – Somente serão analisados os títulos de candidatos não eliminados 

na prova objetiva. 11.2 - Para seleção dos candidatos a contratos 

temporários, será utilizada a contagem de pontos de títulos, conforme 

disposto na tabela abaixo, observando-se as pontuações com base nos 

requisitos de titulação, formação continuada e experiência profissional, 

não sendo a mesma cumulativa: 11.2 - Titulação: No item 11.2 a pontuação 

não é cumulativa. Só será considerada a maior pontuação obtida dentre os 

títulos supracitados apresentados pelo candidato. O requerente se insurge 

pois apresentou diploma de ensino superior em direito, emitido pelo Instituto 

Cuiabá de Ensino e Cultura – ICEC, contudo não recebeu a respectiva 

pontuação na fase de atribuição de notas aos títulos. Alegam os 

requeridos que por se tratar de um cargo de nível médio (vigilante), não 

seria pontuada a titulação em ensino superior ao requerente, razão pela 

qual lhe foi atribuída a nota 55 pontos na fase de titulação, considerando 

apenas o diploma de ensino médio (50 pontos) e um curso 

profissionalizante (5 pontos). Pois bem, analisando o edital não é possível 

observar qualquer menção a não pontuação do certificado de ensino 

superior nas hipóteses de cargos cujo requisito básico seja o nível médio. 

O silêncio eloquente presente no edital, ao não prescrever expressamente 

a não atribuição da nota de graduação nos cargos de ensino médio leva a 

crer que seriam consideradas as normativas gerais, que foram 

especificadas na seguinte tabela: (anexo) Caso não fosse atribuído aos 

candidatos nota para titulação em ensino superior aos cargos de ensino 

médio, o edital deveria ser manifesto nesse sentido, assim como o fez 

discriminando a necessidade de relação com a área de atuação nas 

hipóteses de pós-graduação, mestrado e doutorado. O edital vincula a 

Administração Pública de maneira que esta tenha de atender 

rigorosamente aos dispositivos nele traçados, sob pena de se transgredir 

a lei do concurso público e o princípio da legalidade. Portanto, o candidato 

faz jus à atribuição de nota para titulação em ensino superior, 

correspondente a 100 (cem) pontos. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para que seja retificado o 

resultado final do processo seletivo para contratação temporária, sob 

edital n. 0005/2017/GS/SME, considerando na fase de Atribuição de Títulos 

do requerente ELIEDIS LUNA DOS SANTOS a pontuação correspondente à 

graduação (100 pontos), adicionado aos 05 (cinco) pontos que lhe foram 

concedidos em razão do curso profissionalizante, e CONDENAR os 

requeridos a reposicionarem o requerente na lista de aprovados para o 

cargo de contratação temporária de Técnico em Manutenção e 

Infraestrutura, com função de Vigilante, procedendo a sua nomeação, 

caso as chamadas já tenham atingido a sua posição dentro da 

classificação, com a averiguação dos documentos e requisitos 

necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital, e, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Edine Guerra 

Gomes 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. Publique-se. Intime-se. 

Cuiabá, data publicada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERRACIN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

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 Processo: 

1001211-44.2018.8.11.0001. REQUERENTE: MARCELO FERRACIN DA 

SILVA REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer, proposta por MARCELO FERRACIN DA SILVA em face do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a baixa do 

automóvel placa jyt1189, renavam 00125783345, chassi : 

9bfbxxlbajbs32634, ano: 1988/1988, ford/escort, bem como que seja 

declarada a nulidade ou inexistência dos débitos existentes quanto ao 

veículo. Assim, requer seja declarada a negativa de propriedade do bem e 

a inexigibilidade dos débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, 

incidentes sobre o mesmo após a data da venda (2010). Citados, apenas 

o requerido DETRAN compareceu à audiência de conciliação, sendo que 

ambos apresentaram contestação. No que o requerente deduziu pedido de 

aplicação de multa. Considerando a indisponibilidade do interesse público 

(artigo 345, II, CPC/2015), deixo de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se 

ao julgamento. I – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO E DO DETRAN Pois bem, ambos os requeridos são 

legitimados passivos na presente lide. O órgão de trânsito figura legítimo 

no polo passivo por se tratar de autarquia dotada de personalidade jurídica 

própria, detentora de responsabilidade pela higidez dos registros dos 

veículos em circulação. O Estado de Mato Grosso é o sujeito ativo do 

recolhimento do IPVA, razão pela qual resta improcedente sua alegação 

de ilegitimidade nos presentes autos. Assim, afasto as preliminares 

levantas. II – MÉRITO O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente a lide. Extrai-se dos autos que a parte requente 

alega vendido seu veículo como sucata para um ferro velho. No tocante, à 

baixa do registro do automóvel, o Código Nacional de Trânsito estabelece 

o que segue: “Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou 

destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo 

e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo 

sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior. Parágrafo 

único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou 

do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes 

sucederem ao proprietário”. Para a baixa há necessidade de cumprimento 

prévio das disposições da Resolução 11/98 do CONTRAN, que prevê: 

“Art. 1º. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo 

for retirado de circulação nas seguintes possibilidades: I - veículo 

irrecuperável; II - veículo definitivamente desmontado; III - (Revogado pela 

Resolução CONTRAN nº 297, de 21.11.2008, DOU 09.12.2008, com efeitos 

a partir de 01.01.2010) IV - vendidos ou leiloados como sucata. a) por 

órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito (Item 

acrescentado pela Resolução CONTRAN nº 179, de 07.07.2005, DOU 

25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005) b) os demais. (Item 

acrescentado pela Resolução CONTRAN nº 179, de 07.07.2005, DOU 

25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005) V - veículo 'frota desativada'. 

(Inciso acrescentado pela Resolução CONTRAN Nº 661 DE 28/03/2017) § 

1º Nos casos dos incisos I a III e IV, alínea b: I - os documentos dos 

veículos, as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas 

serão recolhidos ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do 

veículo, que é responsável por sua baixa; II - os procedimentos previstos 

neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua 

destinação final; III - o órgão executivo estadual de trânsito de registro do 

veículo, responsável por sua baixa, deverá reter sua documentação, 

inutilizar as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas. 

(Redação dada ao parágrafo pela Resolução CONTRAN nº 179, de 

07.07.2005, DOU 25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005) § 2º 

(Revogado pela Resolução CONTRAN nº 179, de 07.07.2005, DOU 

25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005) § 3º (Revogado pela 

Resolução CONTRAN nº 179, de 07.07.2005, DOU 25.07.2005, em vigor a 

partir de 15.10.2005) § 4º O recolhimento da parte do chassi que contém o 

número VIN poderá ser substituído por laudo fotográfico que ateste que a 

identificação do chassi foi descaracterizada no local através de 

procedimento realizado pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do 
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Distrito Federal, ou por entidade por ele autorizada para esta finalidade. 

(Redação do parágrafo dada pela Resolução CONTRAN Nº 611 DE 

24/05/2016). § 5º No caso do inciso IV, alínea a, o órgão ou entidade de 

trânsito responsável pelo leilão solicitará ao órgão executivo estadual de 

trânsito de seu registro, a baixa do veículo, tomando as seguintes 

providências: I - recolher, sempre que possível, os documentos do veículo; 

II - inutilizar as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas; 

III - comunicar as providências tomadas ao órgão executivo estadual de 

trânsito de registro do veículo, que providenciará a baixa do registro. 

(Parágrafo acrescentado pela Resolução CONTRAN nº 179, de 

07.07.2005, DOU 25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005)” O 

cancelamento dos débitos tributários somente é possível com a efetiva 

comprovação da alegada perda do bem, nos termos do Art. 29-B, da Lei 

nº 7.301/2000 (Art. 29-B Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a 

veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência 

do evento,...). É de se notar que não restou comprovado nos autos que o 

veículo esteja impossibilitado de circulação, eis que inexiste ocorrência de 

perda total do bem por acidente e/ou outros meios que pudessem 

comprovar a referida impossibilidade. Dessa forma, a ausência da prova 

documental com elementos mínimos sobre a alegada situação do bem 

inviabiliza a produção da prova testemunhal sobre os fatos ventilados, 

porquanto a prova testemunhal não tem o condão de substituir o mínimo de 

prova documental exigida por lei, já que não demonstrou, através de 

qualquer documento hábil, o que almeja. Portanto, não há o porquê 

determinar a baixa dos registros e exclusão dos valores quando tal 

providência administrativa cabe ao proprietário. Assim, da análise do 

contexto probatório se observa que a parte reclamante não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do CPC/2015, já que não demonstrou, através de qualquer 

documento hábil, o que almeja. De mais a mais, ainda que o requerente não 

tenha comprovado o alegado, poderá se valer da recente alteração da 

Resolução nº 661/2017 que acrescentou o Art. 6º-B na Resolução nº 

11/1998 (Art. 6º-B O pedido de baixa do registro formulado pelo 

proprietário do veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que 

contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a 

apresentação do CRV, das placas de identificação, e do recorte do 

chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido 

mediante termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1, 

assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por 

autenticidade.). Com relação ao pedido de nulidade dos débitos lançados 

no ano de 2018, a isenção para os veículos com mais de 18 (dezoito) 

anos de fabricação é apenas com relação ao IPVA, e não se estende ao 

licenciamento e seguro DPVAT, nos termos do art. 7º da Portaria 

100/2001. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 

da Lei nº 12153/09, e por corolário, DECLARO EXTINTO o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Edine Guerra Gomes 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. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intime-se; Cuiabá, data publicada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1002695-31.2017.8.11.0001. REQUERENTE: ADRIANA CORREIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc..., Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o 

relatório. Trata-se de Ação Constitutiva negativa de Ato Administrativo c/c 

Obrigação de Fazer, proposta por ADRIANA CORREIA DOS SANTOS, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do INSTITUTO BRASILEIRO DE 

APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, objetivando que seja 

desconstituído o ato administrativo que a declarou inapta em razão do seu 

quadro psicológico, e, por consequência, que seja considerada apta, sem 

a realização de novo exame psicológico ou, subsidiariamente, que seja 

determinada perícia sob os cuidados de profissional indicado por este 

juízo, com a recondução e reintegração para as próximas fases do 

concurso sob edital de concurso público nº 01/2016/sejudh/25 de 

novembro de 2016. Argumenta que não foram observados critérios 

objetivos e as normas técnicas do Conselho Federal de Psicologia, e que 

não teve acesso aos motivos de sua reprovação, de forma que ficou 

prejudicado seu direito ao contraditório, porque recebeu apenas um 

parecer vago, impreciso e abstrato acerca da reprovação, o que tornou o 

recurso administrativo genérico ocasionando-lhe prejuízo no certame. Os 

requeridos foram citados e apresentaram contestação, contudo, apenas a 

requerida IBADE compareceu à audiência de conciliação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de 

aplicar os efeitos da revelia. A requerente interpôs agravo de instrumento 

frente a não concessão da tutela antecipada, que foi desprovido pela 

Turma Recursal, consoante movimentação de id n. 12119940. Passo ao 

julgamento. I.I – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo 

Estado de Mato Grosso não merece prosperar, uma vez que a demanda 

visa provimento a cargo público, sendo a nomeação ato de competência 

do Chefe do Poder Executivo. A Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso já se posicionou acerca do tema, veja-se: RECURSO INOMINADO. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 555/2014. AUMENTO DO LIMITE DE IDADE CONCURSAL. 

EDIÇÃO DE LEIS COMPLENTARES PARA SOLUÇÃO DOS CASOS 

JUDICIALIZADOS. CANDIDATO COM IDADE DENTRO DO PERMITIDO E EM 

CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

586/2016. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.1- 

O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da 

demanda que visa provimento ao cargo público, tendo em vista que a 

nomeação é ato de competência do Chefe do Poder Executivo.2- Deve ser 

reconhecida a procedência do pedido, quando verificada a idade dentro 

do permitido na Lei Complementar Estadual nº 555/2014, bem como, 

quando, em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 586/2016, 

que dispõe sobre os casos judicializados. (VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 15/03/2018, Publicado no DJE 

19/03/2018) II - MÉRITO O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente a lide. É cediço que o edital é ato vinculante, 

tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se 

inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras 

estabelecidas no ato convocatório do processo (Precedente: TJMT MS 

153049/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 04/02/2016, Publicado no DJE 03/03/2016). 

Analisando o edital do concurso público, verifica-se que há a fase de 

avaliação psicológica, realizada através da aplicação do teste, divulgação 

do resultado, entrevista devolutiva, recurso do resultado, e análise de 

recurso. No edital de concurso público nº 01/2016/sejudh/25 de novembro 

de 2016, em seu item “14”, constam os requisitos para a fase de avaliação 

psicológica, conforme segue: 14.1. Participarão desta fase todos os 

candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física, e somente 

será realizada na cidade de Cuiabá-MT. 14.2. A convocação será feita por 

meio de Ato de Convocação, contendo também os locais e horários de 

realização da Avaliação Psicológica, a ser divulgada na Internet, no portal 

www.ibade.org.br. 14.3. A Avaliação Psicológica para fins de seleção de 

candidatos é um processo realizado mediante o emprego de um conjunto 

de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar se o 

candidato preenche os padrões psicológicos exigidos e as características 
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para um melhor desempenho da função. 14.3.1. A Avaliação Psicológica 

também deverá identificar, além das características acima, se o candidato 

possui ou não aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo, 

visando o porte de arma funcional, para o cargo de Agente Penitenciário 

do Sistema Penitenciário. 14.4. Entende-se por teste psicológico a medida 

e padronização de uma amostra representativa do comportamento, sendo 

que sua objetividade está relacionada à aplicação, avaliação e 

interpretação dos resultados, não dependendo do julgamento subjetivo do 

aplicador, e sim da padronização de uniformidade estabelecida 

estatisticamente por normas científicas. 14.5. Os testes a serem aplicados 

têm sua validade regulamentar estabelecida pelo Conselho Federal de 

Psicologia, órgão normativo da profissão, e somente serão realizados por 

psicólogos registrados no Conselho Federal de Psicologia. 14.6. A 

Avaliação Psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de técnicas 

psicológicas, visando identificar no candidato, características inerentes ao 

perfil do cargo, relativas à capacidade de concentração e atenção, 

raciocínio, controle emocional e memória e relativas à personalidade, 

abaixo descritos: a) Tenha sólidos conhecimentos capazes de 

compreender a diversidade de cenários e agir concernente com as 

normas legais nacionais e internacionais, notadamente as que se referem 

aos Direitos Humanos; b) Conheça e utilize técnicas que auxiliem os seus 

procedimentos, tomada de decisão e resoluções de conflito; c) Esteja 

consciente de seu papel de cidadão responsável pela segurança, 

orientação e proteção dos outros cidadãos; d) Saiba trabalhar em equipe; 

e) Consiga relacionar-se com outros segmentos da segurança pública 

para ações articuladas e trabalho integrado; f) Seja receptivo e capaz de 

utilizar novas tecnologias; g) Busque e gere continuamente novas 

informações; h) Cultive hábitos de vida sadia; i) Mantenha contato mais 

direto com a comunidade; j) Trate a todos de acordo com os preceitos 

morais e éticos. 14.6.1. Demais informações sobre a avaliação psicológica 

serão divulgadas no edital específico de convocação para a etapa. 14.7. 

Será considerado RECOMENDADO o candidato que atender a todas as 

características apresentadas acima. 14.7.1. Será considerado NÃO 

RECOMENDADO candidato que apresentar características restritivas ou 

impeditivas e/ou não apresentar características de personalidade, 

capacidade intelectual, habilidades específicas, isolada ou 

cumulativamente, de acordo com os requisitos psicológicos para o 

desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 14.8. No dia da 

realização dos testes o candidato deverá atentar-se apenas às instruções 

que forem transmitidas pelos técnicos responsáveis pela aplicação. 14.9. 

O candidato deverá comparecer ao local indicado no presente Edital de 

Convocação com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário 

fixado para seu início, munido de documento oficial com foto, original, de 

identidade, caneta esferográfica azul ou preta e 2 (dois) lápis pretos nº 2. 

14.10. Nas horas que antecedem a Avaliação Psicológica, os candidatos 

deverão observar os seguintes cuidados: Dormir bem na noite anterior, 

sendo desejável pelo menos oito horas de sono; Alimentar-se 

adequadamente no café da manhã e almoço, se for o caso, com uma 

refeição leve e saudável; Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas. 14.11. 

Não serão consideradas as alterações psicológicas e fisiológicas 

temporárias que influenciarem no desempenho da realização dos testes, 

na data estabelecida para a realização da Avaliação Psicológica. 14.12. 

Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de 

todo o material produzido pelo candidato no transcorrer desta fase do 

Concurso Público, sendo observadas as orientações e parâmetros 

contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas 

avaliações. 14.13. Na Avaliação Psicológica o candidato poderá obter um 

dos seguintes resultados: a) RECOMENDADO – candidato apresentou, no 

momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o perfil do 

cargo pretendido; b) NÃO RECOMENDADO – candidato não apresentou, 

no momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o perfil do 

cargo pretendido; c) FALTOSO - candidato não compareceu à Avaliação 

Psicológica. 14.13.1. Também será considerado NÃO RECOMENDADO e 

consequentemente eliminado do concurso, o candidato que não possuir 

aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo, para o cargo de 

Agente Penitenciário. 14.14. Será eliminado do Concurso Público o 

candidato que for considerado NÃO RECOMENDADO ou FALTOSO da 

Avaliação Psicológica. 14.14.1. Para a divulgação dos resultados, será 

observado o previsto na Resolução n.º 01/2002 do Conselho Federal de 

Psicologia, que cita no caput do seu artigo 6º que “a publicação do 

resultado da Avaliação Psicológica será feita por meio de relação nominal, 

constando os candidatos indicados”. 14.14.2. A NÃO RECOMENDAÇÃO 

na avaliação psicológica não significa a pressuposição da existência de 

transtornos mentais. Indica, apenas, que o avaliado não atende aos 

parâmetros exigidos para o exercício das funções inerentes ao cargo. 

14.15.Será facultado ao candidato considerado NÃO RECOMENDADO , e 

somente a este, tomar conhecimento das razões de sua NÃO 

RECOMENDAÇÃO, por meio de entrevista devolutiva, a ser solicitada e 

agendada nos dois dias úteis após a divulgação do resultado preliminar, 

no horário compreendido entre 8h do primeiro dia até as 18h do último dia, 

via formulário disponível no portal www.ibade.org.br, considerando-se o 

Horário do Estado do Mato Grosso/MT, devendo conter, obrigatoriamente, 

o nome do candidato e o número de sua inscrição. 14.15.1. A entrevista 

devolutiva será realizada na data e local agendados no momento do 

pedido da entrevista devolutiva. 14.15.2. No comparecimento à entrevista 

devolutiva, o candidato pode ou não estar acompanhado de um psicólogo. 

Caso esteja, este deverá, obrigatoriamente, estar inscrito no Conselho 

Regional de Psicologia - CRP. A entrevista devolutiva será exclusivamente 

de caráter informativo para esclarecimento do motivo da NÃO 

RECOMENDAÇÃO inaptidão do candidato ao propósito seletivo, não sendo, 

em hipótese alguma, considerada como recurso ou nova oportunidade de 

realização do teste. As informações técnicas relativas ao perfil só 

poderão ser discutidas com o psicólogo contratado, conforme a legislação 

vigente da classe. Caso o candidato compareça sozinho à sessão de 

conhecimento das razões, tais aspectos técnicos não serão discutidos, 

bem como não será permitido o acesso aos testes realizados. 14.16. Após 

a realização da entrevista devolutiva, poderá solicitar a revisão de sua 

avaliação, nos moldes do item 16 do Edital. 14.17. A resposta aos 

recursos será disponibilizada em link para consulta individual no site 

www.ibade.org.br. O STJ entende pela possibilidade da fase de avaliação 

psicológica em concursos, sendo necessária a observância de 

pressupostos tais como a objetividade dos critérios, a cientificidade e a 

possibilidade de revisão do resultado. Nesse sentido: REsp 1655461/DF, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/04/2017, DJe 02/05/2017; AgRg no RMS 32.388/SC, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

22/09/2015, DJe 30/09/2015. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça 

apontou recentemente diretrizes quanto à avaliação psicológica, veja-se: É 

válida a realização do exame psicotécnico em concursos públicos desde 

que cumpridos os seguintes requisitos: a) o exame precisa estar previsto 

em lei e no edital; b) deverão ser adotados critérios objetivos no teste; c) o 

resultado deve ser público com a possibilidade de o candidato prejudicado 

apresentar recurso. Se exame psicotécnico não adotou critérios objetivos 

ou não permitia a possibilidade de recurso, a providência correta não será 

a simples aprovação do candidato outrora reprovado, mas sim a 

realização de nova avaliação pautada por critérios objetivos e assegurada 

a ampla defesa. É incabível a providência de se determinar a posse 

candidato no cargo, pois não se pode suplantar a fase do concurso 

relativa ao exame psicotécnico, para garantir judicialmente a nomeação do 

candidato. Nessa hipótese, deve ser realizado novo exame, compatível 

com as deficiências do candidato, bem como que atenda aos critérios de 

objetividade, cientificidade e possibilidade de recurso. STJ. 2ª Turma. AgInt 

no RMS 51809/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 01/03/2018. 

(CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Constatada a ilegalidade do exame 

psicotécnico, o candidato deve ser submetido a nova avaliação, pautada 

por critérios objetivos e assegurada a ampla defesa. Buscador Dizer o 

Direito, Manaus. Disponível em: . Acesso em: 02/11/2018). Percebe-se que 

o exame psicotécnico, no presente caso, adotou critérios objetivos para 

sua análise, bem como permitiu a possibilidade de recurso. É incabível a 

providência de se determinar a posse candidato no cargo, pois não se 

pode suplantar a fase do concurso relativa ao exame psicotécnico, para 

garantir judicialmente a nomeação do candidato. Nessa hipótese, deve ser 

realizado novo exame, compatível com as deficiências do candidato, bem 

como que atenda aos critérios de objetividade, cientificidade e 

possibilidade de recurso. Sobre isso diz nosso Tribunal: MANDADO DE 

SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CANDIDATO 

CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO - POSSIBILIDADE - EDITAL 

LANÇADO DENTRO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - ATUAÇÃO DO 

PODER JUDICIÁRIO - INDEPENDÊNCIA DOS PODERES - SUBJETIVIDADE DA 

AVALIAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SEGURANÇA 

DENEGADA. A exigência do exame psicotécnico de caráter eliminatório 

para ingresso na carreira militar não fere nenhum dispositivo 

constitucional, desde que previsto nas leis do concurso, realizado de 
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forma objetiva, com critérios previamente conhecidos e possibilidade de 

recurso, como ocorreu no presente caso. A atuação do Poder Judiciário 

limita-se unicamente ao controle da legalidade, não podendo questionar o 

mérito da referida avaliação psicológica, tampouco, não sendo permitida a 

avaliação acerca do mérito do ato administrativo, sob pena de atentar 

contra a independência dos Poderes, emitindo pronunciamento de 

administração e não de jurisdição. (...) (MS 9216/2010, DR. MARCELO 

SOUZA DE BARROS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2011, Publicado no DJE 

18/04/2011) AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

CONCURSO PÚBLICO - FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMMT E DO CORPO 

DE BOMBEIROS MILITAR - REJEITADA A PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA A FORMA RETIDA - AVALIAÇÃO 

PSICOLÓGICA - CANDIDATO INAPTO - CARÁTER ELIMINATÓRIO - 

PREVISÃO EDITALÍCIA - NATUREZA OBJETIVA DO RESULTADO - 

LEGALIDADE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. Existindo 

provimento jurisdicional de urgência a ser deferido e presentes os 

requisitos que caracterizam o perigo de lesão grave e de difícil reparação, 

a conversão do agravo de instrumento em retido não se impõe. A 

exigência do exame psicotécnico de caráter eliminatório para ingresso na 

Polícia Judiciária Civil não fere nenhum dispositivo constitucional, desde 

que de previsão editalícia do concurso e aplicado de forma objetiva, com 

critérios previamente conhecidos e possibilidade de recurso. (AI 

12564/2010, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/09/2010, Publicado no DJE 09/12/2010) O Supremo Tribunal Federal 

decidiu sobre a matéria no julgamento da Repercussão Geral na Questão 

de Ordem no Agravo de Instrumento n.º 758.533[1] – Minas Gerais (AI n.º 

758.533 QORG/MG) fixando como solução para a questão da exigência de 

exame psicotécnico em concurso a seguinte tese, nos termos do voto do 

Ministro Relator: “(...) b) que seja reafirmada a jurisprudência da Corte 

segundo a qual a exigência do exame psicotécnico em concurso depende 

de previsão legal e no edital, e deve seguir critérios objetivos; (...)” 

Observa-se, ainda, que a requerente teve pleno conhecimento do 

resultado que a classificou inapta no exame psicológico, bem como 

ficaram demonstrados, objetivamente, os motivos da reprovação no 

espelho da devolutiva que aportou aos autos. Outrossim, verifica-se do 

documento de id. n. 10887991 que a requerente foi classificada com 

desempenho insatisfatório nos seguintes quesitos: memória TSP; falta de 

concentração e de persistência; planejamento futuro; amabilidade; e 

palográfico em produtividade, ritmo, qualidade e emotividade. Sabe-se que 

as questões apontadas como insatisfatórias na análise são extremamente 

necessárias para o desempenho da função de assistente social em âmbito 

carcerário, que exige uma ponderação racional e emocional maior que as 

demais carreiras, considerando que lida diariamente com pessoas em 

ressocialização, privadas da liberdade. A avaliação psicológica possui 

extrema relevância nesse concurso público, uma vez que envolve grande 

responsabilidade, que submete a pessoa a condições de estresse físico e 

emocional e, justamente por isso, deve demandar avalição rigorosa acerca 

das condições psicológicas do candidato, sob pena de colocar em risco a 

própria pessoa e a sociedade. É certo que o fato de eventualmente alguns 

candidatos não apresentarem perfil compatível com o cargo não significa 

que não possam desenvolver com exímia habilidade outras 

profissões/funções. Significa, simplesmente, que não estão aptos para o 

referido cargo. Daí porque se verifica que, num universo de centenas de 

candidatos, apenas alguns apresentam mencionada incompatibilidade. 

Outrossim, de aplicação subsidiária normartiva, tem-se o Decreto n. 

6.944/2009, que disciplina as medidas organizacionais para aprimoramento 

da administração pública, em âmbito federal, donde preceita o seguinte: 

Art. 14 § 1o Para os fins deste Decreto, considera-se avaliação 

psicológica o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a 

compatibilidade das características psicológicas do candidato com as 

atribuições do cargo. (...) § 3o Os requisitos psicológicos para o 

desempenho no cargo deverão ser estabelecidos previamente, por meio 

de estudo científico das atribuições e responsabilidades dos cargos, 

descrição detalhada das atividades e tarefas, identificação dos 

conhecimentos, habilidades e características pessoais necessários para 

sua execução e identificação de características restritivas ou impeditivas 

para o cargo. (Incluído pelo Decreto nº 7.308, de 2010) § 4o A avaliação 

psicológica deverá ser realizada mediante o uso de instrumentos de 

avaliação psicológica, capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, 

os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das 

atribuições inerentes ao cargo. Desta feita, é perfeitamente possível a 

compatibilização das características pessoais psicológicas do candidato 

às exigências imperativas da função a ser desempenhada. Ademais, a 

inscrição no certame comprova que a parte requerente tomou 

conhecimento e anuiu às condições do edital, uma vez que este vincula 

tanto a Administração Pública quanto o candidato durante a realização do 

concurso público. Embora a parte requerente sustente ilegalidades no 

edital, verifica-se que sequer o impugnou, de modo que somente trouxe à 

baila a questão da ilegalidade depois que ser considerada inapta na 

avaliação psicológica. É cediço, pois, que havendo ilegalidade patente no 

edital, cabia ao candidato suscitar a discussão previamente. Vê-se, 

portanto, que as regras do certame foram claras, houveram critérios 

objetivos, e a requerente teve acesso aos motivos de sua reprovação, de 

modo que pôde exercer com plenitude o seu direito ao contraditório, posto 

que interpôs recurso administrativo, que foi desprovido pela banca 

examinadora. Desse modo, os documentos dos autos comprovam a 

validade do teste psicológico realizado na requrente diante do 

cumprimento de todos os requisitos legais. De consequência, não subsiste 

violação legal para se modificar as conclusões da banca examinadora ou 

declarar a nulidade, inclusive porque há limites para a intromissão judicial 

no resultado da avaliação. Não cabe ao Poder Judiciário declarar nulo o 

t e s t e  d e  a v a l i a ç ã o  p s i c o l ó g i c a  q u e  c o n c l u i  p e l a 

inaptidão/não-recomendação do candidato se o referido teste foi realizado 

conforme as regras do edital, com o cuidado devido, estrita legalidade, 

objetividade e publicidade. Nesse sentido a jurisprudência: AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA 

MILITAR. EXAME PSICOTÉCNICO. REPROVAÇÃO. LEGALIDADE. 

PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO DE 

RECORRIBILIDADE. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Desde que haja previsão legal e não sendo o exame 

psicotécnico irrecorrível nem sigiloso, tampouco havendo critérios 

subjetivos, deve ser afastada a tese de invalidade do teste. 2. Não é dado 

ao Judiciário rever os critérios de avaliação, ao ser reprovado no exame 

psicotécnico candidato ao concurso para soldado da polícia militar, uma 

vez que os requisitos se encontram expressamente previsto no edital e 

demais normas de regência do certame. Precedentes. 3. Agravo 

regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS 31.748/AC, Rel. Ministro NEFI 

CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 14/05/2015). 

(g.n.) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. 

POLICIAL MILITAR. SOLDADO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO NA LEI 

ESTADUAL E NO EDITAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. DECRETO. PREVISÃO 

DE RECURSO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES COM A JUNTADA DE OUTROS LAUDOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. VIA MANDAMENTAL. DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. NECESSIDADE PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto 

contra acórdão no qual foi denegada a segurança ao pleito mandamental 

impetrado com o fito de desconsiderar a reprovação por inaptidão em 

exame psicológico de candidato ao cargo de soldado da polícia militar 

estadual. 2. A análise detida da Lei Complementar Estadual n. 573/2013 - e 

do Decreto n. 1.479/2013 - demonstra a existência de previsão legal para 

aplicação do exame psicotécnico, com a fixação de critérios objetivos; o 

edital em questão previu a aplicação da fase, com sistemática de 

comunicação pessoal dos resultados, por entrevista, bem como definiu a 

possibilidade de interposição de recurso administrativo contra o resultado, 

restando atendidos todos os parâmetros jurisprudenciais fixados no 

acórdão do Supremo Tribunal Federal que definiu o tema em sede de 

repercussão geral: QO na RG no AI 758.533/MG, Relator Min. Gilmar 

Mendes, julgado em 23/6/2010, Repercussão Geral - Mérito, publicado no 

DJe-149 em 13/8/2010 e no Ementário vol. 2410-04, p. 779. 3. No que 

tange à alegação secundária de que o recorrente seria apto ao cargo, já 

que teria laudos favoráveis, tendo juntado, inclusive, prova superveniente 

que atestaria tal condição (fls. 275-276), não é passível de exame na via 

mandamental, porquanto demanda dilação probatória. Precedente: RMS 

33.650/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/9/2011. 

Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS 45.236/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 

19/02/2015). RECURSO DE APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO 

PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. Concurso. Agente Penitenciário. 

Eliminação em avaliação psicológica. Possibilidade. Caráter subjetivo da 

Administração Pública. Não enquadramento do perfil ao cargo pretendido. 

Avaliação realizada por profissional com habilitação específica. Recurso 
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provido. Encontrado em: 5ª Câmara de Direito Público 30/03/2015 - 

3 0 / 3 / 2 0 1 5  A p e l a ç ã o  A P L  0 0 0 6 1 8 7 1 4 2 0 1 2 8 2 6 0 3 2 2  S P 

0006187-14.2012.8.26.0322 (TJ-SP) Nogueira Diefenthaler TJ-SP - 

Apelação APL 00061871420128260322 SP 0006187-14.2012.8.26.0322 

(TJ-SP) Data de publicação: 30/03/2015. Ementa Concurso público. PMDF. 

Exame psicotécnico. Legalidade. 1 A L. 7.289/84, alterada pela L. 

12.086/09, no art. 11, prevê exame psicotécnico nos concursos públicos 

para ingresso na PMDF. 2 - Se o exame psicotécnico, que conta com 

previsão legal, utilizou critérios objetivos de avaliação e assegurou ao 

candidato recurso administrativo, não se pode desprezar o seu resultado 

e permitir que candidato não recomendado prossiga no certame. 3 - 

Apelação não provida. (TJDF) Processo: APC 20140110285964 - 

Relator(a): JAIR SOARES - Julgamento: 29/04/2015 - Órgão Julgador: 6ª 

Turma Cível - Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2015 . Pág.: 387. Diante 

do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para seja desconstituído o 

ato administrativo que declarou a requerente na fase de avaliação 

psicológica. Por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Edine Guerra Gomes Juiza 

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. Publique-se. Intime-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido arquive-se com as baixas necessárias. 

Cuiabá, data publicada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito em substituição legal [1] 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, 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 

13-08-2010 EMENT VOL-02410-04 PP-00779).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003433-19.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA MOREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1003433-19.2017.8.11.0001. REQUERENTE: SIDNEY EDUARDO LOBO DOS 

SANTOS, SILVANA MARIA MOREIRA DOS REIS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc..., Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, dispensa-se o relatório. Trata-se de Ação Ordinatória para 

fixação de número de vagas para o Último Curso de Habilitação de Oficiais 

Administrativos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com a 

consequente aprovação dos requerentes, proposta por SIDNEY 

EDUARDO LOBO DOS SANTOS e SILVANA MARIA MOREIRA DOS REIS, 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Alegam os requerentes que 

foram convocados apenas 115 (cento e quinze) candidatos no último 

curso de habilitação de oficiais administrativos da PMMT – CHOA, sendo 

que deveriam ser chamados no mínimo 195 (cento e noventa e cinco) 

candidatos, consoante determina a lei complementar estadual n. 529/2014. 

O requerido foi citado e apresentou contestação, contudo, não 

compareceu à audiência de conciliação. Considerando a indisponibilidade 

do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixo de aplicar os efeitos 

da revelia. Cumpre registrar que muito embora o requerente Sidney não 

tenha comparecido na audiência de conciliação, resta justificada a 

ausência pois apresentou atestado médico, razão pela qual, tendo em 

vista que o requerido não compareceu à audiência, não houve prejuízo. 

Passo ao julgamento. I – PRELIMINAR – COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA Afirma o requerido quando à 

incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ante a 

complexidade da causa e a necessidade de perícia técnica. Pois bem, a 

matéria aqui discutida é unicamente de direito, não sendo necessária 

dilação probatória, motivo pelo qual não há óbice ao seu trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Assim, refuto a preliminar levantada. II - 

MÉRITO O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide. Pois bem, a nomeação de candidatos em concurso 

público não se resume apenas à existência de vagas, pois depende da 

conveniência e oportunidade administrativa, dotação orçamentária, dentre 

outros quesitos. Há uma diferença entre vagas disponíveis para o cargo e 

vagas ofertadas no edital, as vagas disponibilizadas no edital geram um 

direito subjetivo de nomeação, diferente das vagas que vierem a surgir, 

por exemplo, em razão da aposentadoria de um servidor, ou que não 

possuem dotação orçamentaria equivalente. Segundo o entendimento do 

STF, haverá direito à nomeação na existência de novas vagas durante o 

certame se o candidato conseguir demonstrar, de forma cabal: • que 

existe inequívoca necessidade de nomeação de aprovado durante o 

período de validade do certame; e • que está havendo preterição arbitrária 

e imotivada por parte da administração ao não nomear os aprovados. 

Tratam-se de requisitos cumulativos, que não se demonstram existentes 

no presente caso, até porque o presente processo seletivo interno definiu 

a validade do certame como após a matrícula dos aprovados no 

CHOA/2017, ou seja, após a matrícula dos 115 (cento e quinze) 

aprovados. A lista de classificados serve apenas para suprir eventual 

desistência ou irregularidade na matrícula dos 115 (cento e quinze) 

aprovados, vez que se trata de uma chamada para um curso de 

formação, que é oferecido uma única vez aos aprovados. Após a 

matrícula, o processo seletivo tem-se por expirado, sendo que uma nova 

chamada ocorrerá apenas através de um novo processo seletivo. O STF 

fixou entendimento em sede de recurso extraordinário submetido à 

sistemática da repercussão geral, tendo sido fixada a seguinte tese a ser 

aplicada em todos os processos que tratem sobre o tema: “O surgimento 

de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, 

durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em 

concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a 

aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – 

Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de 

classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo 

concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição 

de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração 

nos termos acima.” STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado 

em 09/12/2015 (repercussão geral). Assim, considerando a natureza 

discricionária da administração pública em nomear candidatos além do 

número de vagas disponíveis no edital, não pode o poder judiciário intervir 

de modo a coagir a administração pública dentro de sua esfera de 

decisão, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 

Ademais, imperioso frisar que eventual omissão estatal frente à normativa 

preceituada no artigo 10 da Lei Complementar n. 529, de 31 de março de 

2014 deve ser discutida em ação autônoma, tendo em vista a natureza 

vinculativa do edital e a imperatividade do princípio da separação dos 

poderes, que impede que o poder judiciário modifique a decisão 

administrativa do quantitativo de vagas disponibilizada no edital n. 

001/DGP/PMMT de 08 de maio de 2017. Frente ao exposto, e por tudo que 

dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES o pedido formulado pelos 

autores, por corolário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 

2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 
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disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Edine Guerra Gomes 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. Publique-se. Intime-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data publicada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003460-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DORADO (REQUERENTE)

MANOEL WAMOR CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/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 Processo: 

1003460-02.2017.8.11.0001. REQUERENTE: MANOEL WAMOR CORREA, 

GILSON FERREIRA DORADO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o 

relatório. Trata-se de Ação Ordinatória para fixação de número de vagas 

para o Último Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da Polícia 

Militar do Estado de Mato Grosso, com a consequente aprovação dos 

requerentes, proposta por MANUEL WALMOR CORREA e GILSON 

FERREIRA DORADO, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Alegam os requerentes que foram convocados apenas 115 (cento e 

quinze) candidatos no último curso de habilitação de oficiais 

administrativos da PMMT – CHOA, sendo que deveriam ser chamados no 

mínimo 195 (cento e noventa e cinco) candidatos, consoante determina a 

lei complementar estadual n. 529/2014. O requerido foi citado e apresentou 

contestação, contudo, não compareceu à audiência de conciliação. 

Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, 

CPC/2015), deixo de aplicar os efeitos da revelia. Passo ao julgamento. I – 

PRELIMINAR – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA Afirma o requerido quando à incompetência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública, ante a complexidade da causa e a necessidade de 

perícia técnica. Pois bem, a matéria aqui discutida é unicamente de direito, 

não sendo necessária dilação probatória, motivo pelo qual não há óbice ao 

seu trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública. Assim, refuto a 

preliminar levantada. II - MÉRITO O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido julgando antecipadamente a lide. Pois bem, a nomeação de 

candidatos em concurso público não se resume apenas à existência de 

vagas, pois depende da conveniência e oportunidade administrativa, 

dotação orçamentária, dentre outros quesitos. Há uma diferença entre 

vagas disponíveis para o cargo e vagas ofertadas no edital, as vagas 

disponibilizadas no edital geram um direito subjetivo de nomeação, 

diferente das vagas que vierem a surgir, por exemplo, em razão da 

aposentadoria de um servidor, ou que não possuem dotação orçamentaria 

equivalente. Segundo o entendimento do STF, haverá direito à nomeação 

na existência de novas vagas durante o certame se o candidato conseguir 

demonstrar, de forma cabal: • que existe inequívoca necessidade de 

nomeação de aprovado durante o período de validade do certame; e • que 

está havendo preterição arbitrária e imotivada por parte da administração 

ao não nomear os aprovados. Tratam-se de requisitos cumulativos, que 

não se demonstram existentes no presente caso, até porque o presente 

processo seletivo interno definiu a validade do certame como após a 

matrícula dos aprovados no CHOA/2017, ou seja, após a matrícula dos 

115 (cento e quinze) aprovados. A lista de classificados serve apenas 

para suprir eventual desistência ou irregularidade na matrícula dos 115 

(cento e quinze) aprovados, vez que se trata de uma chamada para um 

curso de formação, que é oferecido uma única vez aos aprovados. Após 

a matrícula, o processo seletivo tem-se por expirado, sendo que uma nova 

chamada ocorrerá apenas através de um novo processo seletivo. O STF 

fixou entendimento em sede de recurso extraordinário submetido à 

sistemática da repercussão geral, tendo sido fixada a seguinte tese a ser 

aplicada em todos os processos que tratem sobre o tema: “O surgimento 

de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, 

durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em 

concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a 

aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – 

Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de 

classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo 

concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição 

de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração 

nos termos acima.” STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado 

em 09/12/2015 (repercussão geral). Assim, considerando a natureza 

discricionária da administração pública em nomear candidatos além do 

número de vagas disponíveis no edital, não pode o poder judiciário intervir 

de modo a coagir a administração pública dentro de sua esfera de 

decisão, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 

Ademais, imperioso frisar que eventual omissão estatal frente à normativa 

preceituada no artigo 10 da Lei Complementar n. 529, de 31 de março de 

2014 deve ser discutida em ação autônoma, tendo em vista a natureza 

vinculativa do edital e a imperatividade do princípio da separação dos 

poderes, que impede que o poder judiciário modifique a decisão 

administrativa do quantitativo de vagas disponibilizada no edital n. 

001/DGP/PMMT de 08 de maio de 2017. Frente ao exposto, e por tudo que 

dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelos 

autores, por corolário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 

2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Edine Guerra Gomes 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. Publique-se. Intime-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data publicada 

no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003177-13.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

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 Numero do Processo: 

1003177-13.2016.8.11.0001 REQUERENTE: MURILO RODOLFO 

RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e Decido. Cuida-se de 

“Ação de Cobrança” proposta por MURILO RODOLFO RODRIGUES DOS 

SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, vindicando a 

condenação do requerido a reparação por danos morais e pagamento da 

importância de R$ 24.345,69, acrescida de juros e correção monetária, a 

título de diferença de verba rescisória, referente a 21 dias de 

compensatória cobradas em dobro. Em síntese, sustenta que, aos 

31/3/2016, foi nomeado para exercer o cargo de Assessor Técnico 

Jurídico do Gabinete do Juízo de Direito da Vara Especializada de Ação 

Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, com remuneração 

mensal bruta de R$ 12.964,77. Finda a contratação acumulou saldo de 

compensatórias que não foram quitadas na rescisão. Citado, o requerido 

não compareceu à audiência de conciliação, contudo apresentou 

contestação. Diante da indisponibilidade do interesse público (art. 345, II, 
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CPC/2015) deixo de aplicar os efeitos da revelia. Não se aplica a multa a 

que alude o artigo 334, parágrafo 8º, do CPC, uma vez que as ação versa 

sobre direito público, de restrita possibilidade de autocomposição. Quanto 

ao mérito, restou incontroverso (id. 9698817) que o requerente possui 

saldo de compensatórias que não foram pagas, segundo o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso -TJMT, em razão de que a forma de 

pagamento dessas verbas está sendo objeto de estudo, via consulta n.º 

1/2015 – CIA 0171480-78-2014.8.11.0000([1]). Portanto, a controvérsia se 

limita a identificar se o servidor exonerado deve aguardar a tramitação da 

consulta administrativa ou faz jus ao recebimento imediato das 

compensatórias de direito adquirido não usufruídas, bem como avaliar se a 

ausência de quitação com a rescisão configura fato gerador de dano 

extrapatrimonial. Quanto ao pagamento, a Portaria n.º 382/2014/PRES 

regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o 

controle de frequência, a prestação de serviços extraordinários, disciplina 

o banco de horas e a utilização dos créditos. No artigo 26 a norma em 

referência trata da conversão em pecúnia de folgas compensatórias não 

usufruídas por servidor exonerado: Art. 26. Fica expressamente proibida 

a conversão em pecúnia de folga compensatória existente no Sistema de 

Gestão de Pessoas – SGP, salvo as compensatórias e o saldo do banco 

de horas do servidor exonerado ou aposentado, não usufruídos em tempo 

hábil, que serão indenizados quando do pagamento de suas verbas 

rescisórias. G.N. Depreende-se da normativa supracitada que há 

autorização legal para o pagamento de compensatórias e saldo de banco 

de horas para o servidor público do TJMT que tenha sido exonerado. 

Desse modo, a situação do autor independente do resultado da consulta, 

haja vista a vigência de autorização legal para a quitação, quanto aos 

servidores que não integram mais o quadro de pessoal do judiciário. Não é 

o caso de compensação de horas, como sugere o requerido, o qual noticia 

a retomada do vínculo do autor com o TJMT aos 7/11/2016, em razão da 

nomeação para exercício de outro cargo ( Assessor de Gabinete II - 

Portaria n. 0536/2016/GRHFC), haja vista que a prova documental 

demonstra que houve nova exoneração aos 6/6/2017, não restando 

comprovado, portanto, que seja possível usufruir as compensatórias (id. 

15679192 - pág. 2 e 15679194 - pág.1). Nesse contexto, verifico que o 

autor faz jus a conversão em pecúnia de 21 (vinte e um) dias de 

compensatória, contudo não em dobro, conforme requerido, haja vista a 

ausência de previsão legal para o implemento da dobra e inaplicabilidade 

da Súmula n.º 146 do TST, exclusiva para vínculo de natureza celetista, o 

que não é o caso dos autos, já que a relação jurídica é regida pela Lei 

8814/08([2]). Improcede também a pretensão de condenação à reparação 

por dano moral, haja vista que se trata de hipótese de responsabilidade 

civil subjetiva por omissão, na qual indispensável a prova da culpa, que 

não ressai da prova acostada pois, segundo o documento emitido pelo 

Tribunal de Justiça o pagamento apenas não foi realizado em razão do 

processamento de consulta. Desse modo, ausentes os elementos que 

autorizem a responsabilização civil por dano extrapatrimonial. Rejeito a 

pretensão de condenação por litigância de má-fé, pois não configurada 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo 

Civil/2015. O regular exercício do direito de ação e defesa não induz a 

imposição de penalidade processual ([3]). Quanto ao valor, embora não 

impugnado o cálculo na contestação, verifico que o demonstrativo 

apresentado no id 4513141 possui incorreção, haja vista que o valor-base 

a ser utilizado para apuração do crédito corresponde ao subsídio mensal 

do requerente na exoneração, qual seja: R$ 12.164,77, importância que 

quando dividida por 30 (em referência ao mês trabalhado) e multiplicada 

por 21 (em referencias aos dias de compensatória cobrados), totaliza o 

importe de R$ 8.515,33. Desse modo a correção deve ser aplicada sobre 

a supradescrita soma, apurada por mero cálculo aritmético, importância 

menor que o valor de R$ 9.075,15 utilizado como valor base. Por fim, 

acrescento que “nas condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, os encargos serão, a partir, de julho de 2009, de: i) 

juros de mora – remuneração oficial da caderneta de poupança e ii) 

correção monetária – IPCA-E (Tema 905 do STJ – item 3.1.1).” , nos termos 

e condições fixados pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947. Diante 

do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial para CONDENAR o Estado de Mato Grosso a pagar ao autor a 

importância relativa ao saldo de 21 (vinte e um) dias de compensatória, 

observando o valor do subsídio do mês da exoneração, que fixa para o 

correspondente ao período cobrado a importância de R$ 8.515,33 (oito mil, 

quinhentos e quinze reais e trinta e três centavos), acrescidos de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e correção 

monetária pelo IPCA-E[4], desde a exoneração (31/03/2016), nos termos e 

condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 870947/SE. Por consequência, declaro extinto o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de 

Direito [1] Id 9698817 – pag. 4. [2] Institui o Sistema de Desenvolvimento de 

Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso e dá outras providências. [3] AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO 

COMPROVAÇÃO. 1. Segundo o art. 18 da Lei nº 7.347/85, o autor da ação 

civil pública não deve ser condenado ao pagamento de quaisquer 

despesas do processo, salvo se comprovada má-fé. 2. Não há amparo 

legal para a condenação da autora por litigância de má-fé, uma vez que a 

boa-fé processual presume-se e não restou comprovado o dolo do 

litigante ou atuação intencionalmente desleal, temerária ou procrastinatória. 

(TRF4, AC 5003414-41.2016.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relatora 

VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 

25/05/2018)."( g.n) [4] Tema 905 da Tese de Recursos Repetitivos – STJ.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO DE PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (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: 

1001051-19.2018.8.11.0001 REQUERENTE: BENEDITO ANTONIO DE 

PROENCA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Trata-se de Ação Declaratória c/c 

Indenizatória de Danos Materiais ajuizada por BENEDITO ANTONIO DE 

PROENÇA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. A parte autora desistiu da ação, 

postulando pela extinção do processo (Num. 15401285/15401290). 

Decido. Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz efeitos após a homologação judicial, sendo 

desnecessário o consentimento do requerido, ainda que tenha havido a 

citação, nos termos do Enunciado nº 90 do FONAJE. Inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO, por sentença, a desistência da ação, para que 

produza os seus jurídicos efeitos e, em consequência, JULGO extinto o 

processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada no PJe. Intimem-se. Cuiabá, 13 de novembro de 2018. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 05, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT, JUÍZA DE DIREITO E DIRETOR A EM 

SUBSTITUIÇÃO DO FORO DE RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pela Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar o servidor Marco Aurélio Frota Cervelli, matrícula nº 

21129, como Gestor Judiciário, no 2º Juizado Especial Cível, Criminal e 
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Fazenda Pública, no período de 21 de novembro a 05 de dezembro de 

2018, em razão do usufruto de férias do servidor José Aparecido Ferreira, 

matrícula nº 13573.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

Juíza de Direito e Direto ra do Foro em Substituição

PORTARIA Nº 06, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT, JUÍZA DE DIREITO E DIRETOR A EM 

SUBSTITUIÇÃO DO FORO DE RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pela Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do 

Tribunal de Justiça do Estado e Mato Grosso, resolve:

 Artigo 1º - Retificar a Portaria nº 342, datada de 31.10.2018 que 

concedeu à servidor a Maria Eliete Ramos, matrícula nº 1 3603, (20) vinte 

dias de licença prêmio, onde consta 21.11.2018 a 10.12.2018, fazer 

constar, no período de 30.11.2018 a 19.12.2018, referente ao quinquênio 

de 10.04.2007 a 10.04.2012.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito e Diretor a do Foro em Substituição

P O R T A R I A Nº 01/2018 -

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE EXTERNO FORENSE NA 

1ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DA 

PINTURA NO ÂMBITO DA SECRETARIA.

Maria Mazarelo Farias Pinto, MM. Juíza de Direito em subsitutição legal da 

1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a pintura na Secretaria da 1ª Vara Criminal desta 

Comarca, o que impossibilita a permanência dos servidores na secretaria, 

conforme informação disponibilizada via e-mail pela Gestora Geral deste 

Fórum de Justiça anexa;

CONSIDERANDO que tal fato dificultará o regular atendimento às partes e 

advogados;

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender o expediente externo da 1ª Vara Criminal desta 

Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no dia 14 de novembro 

de 2018.

Art. 2º - Prorrogar para o primeiro dia útil subsequente os prazos que 

vencerem nessas datas.

Publique-se, afixando-se cópia desta no átrio do fórum. Remeta-se cópia à 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Rondonópolis-MT, 13 de novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto. Juíza de Direito, em substituição legal

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000765-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE FERNANDA SANQUITE DE BRITO (EXEQUENTE)

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONICIO DOS REIS SALES OAB - MT5896/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado do requerido para trazer aos autos os dados para 

levantamento do valor devido, (Conta Corrente, Agência e Banco), tem do 

em vista que o fornecido aos autos não são suficientes para tanto.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012363-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERIDO)

MADALENA DE JESUS RODRIGUES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012363-83/2018 Ação: Carta Precatória (Busca e Apreensão) Juízo 

Deprecante: Três Lagoas – MS Autor: HSBC Bank Brasil S/A – Banco 

Múltiplo. Réus: Madalena de Jesus Rodrigues e Outro. Vistos, etc. HSBC 

BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de 

MADALENA DE JESUS RODRIGUES e ANTONIO ALEXANDRE DOS 

SANTOS, com qualificação nos autos, vindo-me os autos conclusos. D E C 

I D O: Cumpra-se a liminar deferida às (fls.44/45 – correspondência ID 

16416615 – Processo nº0800259-98.2014.8.12.0021), nos termos do §12 

do art.3º do Decreto-Lei nº911/69. Uma vez cumprida, intime-se a parte 

autora para requerer o que direito, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 12 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012364-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. TONINI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012364-68/2018 Ação: Monitória Autor: Auto Posto Irmãos Batista Ltda. 

Ré: A. Tonini - EPP. Vistos, etc. AUTO POSTO IRMÃOS BATISTA LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação Monitória” em desfavor de A. TONINI - EPP, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e 

taxas judiciais, bem como, comprovar seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 12 de novembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012439-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN TEIXEIRA STROZIENSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012439-10/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S/A. Réu: 

Willyan Teixeira Strozienski. Vistos, etc. OMNI S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em 

desfavor de WILLYAN TEIXEIRA STROZIENSKI, com qualificação nos 

autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I 

D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 
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88/2014/CGJ: a) narrando os fatos de forma pormenorizada, devendo 

constar expressamente com quais parcelas encontra-se inadimplente a 

parte ré, nos termos do art. 319, III, do CPC; b) recolhendo as custas e 

taxas judiciárias, bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, 

nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 

de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012450-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE APARECIDA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012450-39/2018 Ação: Busca e Apreensão Autora: Disal 

Administradora de Consórcios Ltda. Ré: Liliane Aparecida Nascimento. 

Vistos, etc. DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor de LILIANE APARECIDA NASCIMENTO, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão 

liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos 

nº40/2014/CGJ, nº80/2014/CGJ e nº88/2014/CGJ: a) carreando a 

notificação da parte ré, eis que a constante de (fls.29 – correspondência 

ID 16476541) não possui comprovante de entrega, registrando-se ainda 

que a notificação deverá ocorrer no endereço constante do contrato de 

(fl.26 – correspondência ID 16476239), nos termos do art.320 do CPC e 

§2º do art. 2º do Decreto-Lei nº911/69; b) recolhendo as custas e taxas 

judiciárias, bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 

de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012264-16.2018.8.11.0003

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:

SAULO FERNANDES DA ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012264-16/2018 Ação: Rescisão Contratual Autores: N.C. Imóveis 

Ltda. Réu: Saulo Fernandes da Rocha. Vistos, etc. N. C. IMÓVEIS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressou neste juízo com a presente 

“Ação de Rescisão Contratual” em desfavor de SAULO FERNANDES DA 

ROCHA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de reintegração 

de posse, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora que em 

25.09.2012 as partes firmaram Contrato Particular de Compromisso de 

Compra e Venda sob nº03007-4, do imóvel descrito e caracterizado nos 

autos, pela importância de R$41.840,00 (quarenta e um mil e oitocentos e 

quarenta reais), sendo combinada a seguinte forma de pagamento: 

entrada no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) e o remanescente em 

(96) noventa e seis parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$415,00 

(quatrocentos e quinze reais) cada. Ademais, que a parte ré tornara-se 

inadimplente a partir da parcela de nº38 (25.12.2015); que, constituíra o 

réu em mora em 13.03.2018, em conformidade com o documento de (fls.63 

– correspondência ID 16329688). Por derradeiro, a parte autora requer a 

reintegração da posse liminarmente, conforme item ‘a’ de (fl.11 – 

correspondência ID 16329665 – fl.10). D E C I D O: A lei exige, para a 

outorga da proteção possessória, a coexistência de requisitos, que são 

os taxativamente enunciados no artigo 561 do Código de Processo Civil, 

ou seja, a posse; a turbação ou esbulho praticado pelos réus e a data da 

turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada na 

ação de manutenção ou a perda desta, na de reintegração. Tais requisitos 

devem ser demonstrados de forma induvidosa, pelo pretendente da 

proteção possessória, sob pena de não se obter a tutela judicial. Assim, 

dúvida alguma persiste de que para o deferimento da liminar em 

reintegração de posse, necessário se faz a demonstração de pronto da 

posse anteriormente exercida pela parte autora, bem como o esbulho 

praticado a menos de ano e dia, nos termos do dispositivo supra 

mencionado. Posse, segundo Ihering “É a exteriorização ou visibilidade do 

domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre 

a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O 

importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois 

qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse de forma econômica de 

sua relação exterior com a pessoa” (Maria Helena Diniz, Código Civil 

Anotado, Saraiva, 373) Em comentários às ações possessórias, 

esclarece o ilustre magistrado Ernane Fidélis dos Santos “A simples 

exteriorização da propriedade chama-se ‘posse’ e, como tal, por si só, é 

protegida. Quem tem de fato o exercício dos poderes inerentes à 

propriedade se chama ‘possuidor’ (CC, art. 485) e, em conseqüência, é, 

protegido em sua posse contra qualquer espécie de molestamento e 

ameaça, sem necessidade de provar que é proprietário, nem que possui a 

coisa a outro título.” E ainda sobre o tema as seguintes jurisprudências: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - 

COMPRA E VENDA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1) Para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela, exige-se prova inequívoca do direito 

postulado capaz de convencer o julgador da verossimilhança das 

alegações da parte autora, como também o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação (art. 273 CPC). 2) A alegação de que 

uma das partes descumpriu o contrato de compra e venda não autoriza a 

reintegração liminar da outra parte na posse do bem alienado, pois, até 

que seja rescindido o vínculo obrigacional, inexiste precariedade. 3) 

Ausentes os requisitos do art. 273 do CPC, indefere-se a antecipação dos 

efeitos da tutela.” (TJ-MG - AI: 10000150267755001 MG, Relator: Marcos 

Lincoln, Data de Julgamento: 29/06/0015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. A 

concessão de antecipação de tutela é condicionada ao preenchimento dos 

requisitos do art. 273, Código de Processo Civil. No caso concreto, tais 

requisitos não restaram demonstrados. Hipótese em que se afigura 

recomendável o contraditório e a dilação probatória. Por outro lado, sobre 

o pedido de citação no endereço do imóvel objeto da demanda, a 

agravante carece de interesse recursal, já que exatamente nesse sentido 

foi o provimento judicial ora atacado. Mantida a decisão agravada. Negado 

seguimento ao agravo. Decisão monocrática.” (Agravo de Instrumento Nº 

70067357889, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Dilso Domingos Pereira, Julgado em 30/11/2015). “POSSESSÓRIA E 

RESCISÓRIA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LIMINAR. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Antecipação de tutela em ação de rescisão de 

contrato de promessa de compra e venda. Necessidade de exame integral 

da matéria antes de se determinar inversões possessórias. Prejuízo da 

decisão eventualmente modificada em sentença. Antecipação dos efeitos 

da tutela de fundo. Art. 273, CPC. Questões de fato a serem objeto de 

prova. Seguimento negado ao agravo”. (TJ-RS - AG: 70032773749 RS , 

Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Data de Julgamento: 16/10/2009, 

Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

22/10/2009) (grifei) Assim, conforme se depreende da ação proposta pela 

parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõe. Não se extrai da 

documentação juntada, em sede de cognição sumária, a verossimilhança 
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das alegações, mesmo porque o réu encontra-se inadimplente desde 

dezembro de 2015, conforme alegado na inicial, o que caracteriza a 

inércia da parte autora em socorrer-se da prestação jurisdicional. 

Ademais, tem-se que a questão deve ser melhor analisada com a dilação 

probatória e a instauração do contraditório. Portanto, não resta 

demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

autora. Assim, hei por bem indeferir o pleito liminar de reintegração de 

posse. De outra banda, por tratar-se de posse velha o presente feito 

seguirá o rito ordinário, conforme leciona Daniel Amorim Assumpção 

Neves: “No caso de a agressão ter se dado há mais de um ano e dia 

(posse velha), ou seja, quando a demanda for proposta após ano e dia da 

ocorrência da ofensa à posse o art. 558, parágrafo único, do Novo CPC 

prevê que o procedimento será o comum” (Amorim Assumpção Neves, 

Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 

8ª Edição – 2016. p.854) Assim sendo, em consonância com o disposto no 

artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 04 de fevereiro de 2019, às 08h30min. 

Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e 

§9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 12 de novembro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1010133-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PISTORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010133-05/2017 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Moacir Pistori. 

Ré: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, etc. MOACIR 

PISTORI, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressara neste Juízo com a presente “Ação de Liquidação de Sentença” 

em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa 

jurídica de direito privado. Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu 

patrono, para sanar as irregularidades, no que tange a comprovação da 

legitimidade ativa da demanda, conforme decisão à (fl.293 – 

correspondência ID 11182403), interpondo embargos de declaração 

(fls.296/301 – correspondência ID 12048960), os quais foram julgados 

improcedentes, impondo ao embargante multa de 1% (um por cento) sobre 

o valor dado à causa (fls.303/309 – correspondência ID 13769786). 

Ademais, a parte autora peticionara nos autos às (fls.311/317 – 

correspondência ID 13984393), postulando à reconsideração e a extinção 

da multa fixada, bem como, o deferimento da tutela de urgência pleiteada 

na inicial. É o relatório necessário. D E C I D O: Trata-se de Ação de 

Liquidação de Sentença, que MOACIR PISTORI move em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), na qual persegue a 

importância de R$6.051,47 (seis mil, cinquenta e um reais e quarenta e 

sete centavos). Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a 

parte autora não carreou os documentos indispensáveis à propositura da 

demanda, a fim de comprovar a legitimidade ativa (documento 

comprobatório do investimento que pretende ser ressarcida), conforme 

determinado às (fl.293 – correspondência ID 11182403). Saliente-se que a 

juntada de documentos atinentes ao feito nº0800224-44.2013.8.01.0001, 

que tramitara na 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, por si só 

não comprova o vínculo entre as partes, nem mesmo o valor investido pela 

autora no esquema operado pela ré. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - caso Telexfree – pirâmide financeira – 

prevenção desta Câmara - ação civil pública promovida pelo Ministério 

Público do Acre e julgada procedente, declarando a nulidade dos 

contratos e determinando o restabelecimento ao estado anterior dos 

prejudicados – liquidação provisória individual que é possível, já que o 

recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo – autora que pede a 

liquidação e consequente execução individual, sob alegação de que foi 

uma das prejudicadas pelo esquema ilícito – ação julgada extinta, nos 

termos do art. 485, IV do CPC – ausência de comprovação do vínculo e do 

crédito – precedentes – vínculo contratual que até pode considerar-se 

provado, ante a juntada da tela de sistema do back office da apelada, com 

indicação do nome da apelante – porém, o crédito não foi provado, não 

havendo qualquer indicação do quanto foi despendido pela apelante para 

ingressar no esquema ilícito da apelada – prova que cabia à apelante – art. 

373, I, do CPC – TJ do Acre que divulgou comunicado determinando que os 

réus na ACP permitissem acesso dos prejudicados aos sítio, para consulta 

apenas – documentos que poderiam ter sido juntados pela apelante e não 

o foram – recurso não provido.” (TJ-SP 10202526620168260577 SP 

1020252-66.2016.8.26.0577, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 

23/08/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/08/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. ÉDITO EXARADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS PELOS DIVULGADORES OU 

PARTENS. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA AQUISIÇÃO DE COTAS NA PIRÂMIDE FINANCEIRA. REVELIA. 

DECRETAÇÃO QUE NÃO INDUZ A VERSÃO DO AUTOR À CONDIÇÃO DE 

VERDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PROVA DOS FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO. EXEGESE DO INCISO I DO ARTIGO 373 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJSC - AC: 03003492220168240002 Anchieta 

0300349-22.2016.8.24.0002, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de 

Julgamento: 04/07/2017, Quinta Câmara de Direito Civil) “AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. LASTRO MÍNIMO. NECESSIDADE DE 

PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. Os particulares 

lesados abrangidos pela eficácia subjetiva da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.08.01.0001 podem propor as liquidações individuais, 

trazendo para si, não obstante, o ônus de comprovar a legitimidade para a 

propositura da liquidação, através de lastros mínimos, sob pena de 

reconhecimento da ilegitimidade ativa. Antes que a petição inicial seja 

indeferida em razão da inépcia, deve ser concedida oportunidade à parte 

autora para que proceda a sua emenda.” (TJ/MG, Apelação Cível n° 

1035216000691700, 14ª Câmara Cível, Relator: Estevão Lucchesi, DJe: 

12/08/2016) Assim, considerando-se que a parte autora devidamente 

intimada a sanar o referido vício assim não procedeu, impõe-se a extinção 

do feito ante a ilegitimidade ativa, eis que oportunizada a demonstração da 

efetiva relação jurídica entre as partes não o comprovara. Face ao 

exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de 

mérito o processo aforado por MOACIR PISTORI, em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), com fulcro nos art. 321, 

parágrafo único, art.330, II e IV e art.485, VI, ambos do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. Mantenho a 

decisão de (fls.304/309 – correspondência ID 13769786), em sua íntegra. 

Custas pela parte autora (art.98, §3º, CPC). Façam-se as anotações em 

conformidade com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 

88/2014/CGJ. Sem honorários haja vista que não houve a citação da parte 

contrária. Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de 

praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 13 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003076-67.2016.8.11.0003

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:

JEAN KARLA VIANA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003076-67.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Autor: Banco 

Bradesco S/A Réu: Jean Karla Viana de Carvalho Vistos, etc... BANCO 
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BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente ação em desfavor de JEAN KARLA VIANA DE CARVALHO, com 

qualificação nos autos, e após devidamente processado, sobreveio o 

pedido de extinção ID-16048086, 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 BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de JEAN KARLA VIANA DE 

CARVALHO, 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. Custas pelo réu. 

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt,13 de 

novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006420-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO COSTA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (RÉU)

 

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, 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: 1005389-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIA DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

VALDIRA MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/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))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(CUSTOS LEGIS)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008937-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MARTINS GARCIA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008937-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MARTINS GARCIA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009327-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA LUIZA CONDUTORES ELETRICOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MERARE FERREIRA OAB - SP364089 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1010059-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DA CUNHA BRAZAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICIANE GONCALVES DA SILVA OAB - MT21833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

JAMES MATTHEW MERRILL (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (RÉU)

 

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 das Correspondências Devolvidas 

IDs 12496893, 12678016, BEM COMO sobre os ARs assinados por 

terceiros que não a parte requerida IDs 12690907 e 12709170 devendo, 

para tanto, requerer o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010432-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VANDERLEI DE LIMA LOPES (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 devendo, para tanto, requerer o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007872-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059/O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE QUEIROZ SILVA (RÉU)
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MARIA DA CONCEICAO SILVA (RÉU)

ANA BARBARA DE PAULA SOARES (RÉU)

D. Q. SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

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 das Correspondências Devolvidas 

IDs 11754950 e 11755320, BEM COMO dos ARs 12004801 e 12004802 

assinados por terceiros que não a parte requerida devendo, para tanto, 

requerer o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006265-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELY CRISTINE MACIEL INFANTINO OAB - MT20176/O 

(ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O 

(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: 1006265-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELY CRISTINE MACIEL INFANTINO OAB - MT20176/O 

(ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O 

(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: 1006523-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RENATA DOS SANTOS FEITOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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: 1006523-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RENATA DOS SANTOS FEITOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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: 1006421-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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 requerida 

para, no prazo legal, MANIFESTAR acerca da petição e documentos ID 

15398331 devendo, para tanto, requerer o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008377-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN FONTINELE DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(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: 1008377-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN FONTINELE DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(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: 1010406-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CAMPOS NUNES (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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002586-11.2017.8.11.0003

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:

MARCOS RAFAEL DE SOUZA PUGA (RÉU)

AGUIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS AGRICOLAS LTDA - 

EPP (RÉU)

ELIACI SOARES DE SOUZA PUGA (RÉU)

DANIEL SOARES (RÉU)

EDIMILSON BENTO DOURADO (RÉU)

JOANA APARECIDA DE CARVALHO COLARES DOURADO (RÉU)

SILVIA VANELLI SOARES (RÉU)

 

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 das Correspondências Devolvidas 

devendo, para tanto, requerer o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002442-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. F. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO MELILLO OAB - SP76940 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. I. D. O. (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, efetuar o pagamento das custas e despesas processuais 

constantes no ID 10971300.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000117-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DA SILVA NASCIMENTO (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))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte requerida 

para, no prazo legal, efetuar o pagamento das custas e despesas 

processuais constantes na certidão da contadoria ID 10970822.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005957-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS BALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (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 certidão de decurso de prazo ID 

16495914 devendo, para tanto, requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000433-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA KALINE MARTINS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORIANO PISCINAS LTDA - ME (RÉU)

JOSIANE DOS SANTOS ANTUNIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA SOUZA BIZERRA OAB - MT20448/O (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: 1000433-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA KALINE MARTINS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORIANO PISCINAS LTDA - ME (RÉU)

JOSIANE DOS SANTOS ANTUNIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA SOUZA BIZERRA OAB - MT20448/O (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: 1000433-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA KALINE MARTINS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORIANO PISCINAS LTDA - ME (RÉU)

JOSIANE DOS SANTOS ANTUNIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA SOUZA BIZERRA OAB - MT20448/O (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: 1001900-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO OLIVEIRA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL VILELA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (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: 1001900-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO OLIVEIRA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL VILELA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (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: 1001664-67.2017.8.11.0003

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:

JOSE CARLOS ALVES (RÉU)

M A SOUZA SANTOS - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar sobre a diligência negativa 

do Oficial de Justiça ID 13856749, requerendo o que de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005316-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA MARINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005316-29.2016.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 25.525,84; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: ELVIRA 

MARINHO Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou com 

pedido de desistência da ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil), em seu inciso VIII: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; 

(...)" Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 

13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da 

ação exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15. Custas pelo 

autor. Sem honorários. Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as 

devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 24 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001176-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA AMELIA DE SOUZA (EMBARGANTE)

TDJ GUARUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(EMBARGANTE)

JOSE NILSON ALVES SANTANA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EMBARGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte embargada para que, no prazo legal, se manifeste 

sobre os presentes embargos.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010429-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO(A))

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (EMBARGADO)

 

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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010429-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO(A))

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (EMBARGADO)

 

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: 1003313-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZELMAR OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/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))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que no prazo legal se manifeste sobre o 

petitório ID 13653243, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002108-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INFOGRAF COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP (RÉU)

ANILTON NEVES DA MAIA (RÉU)

CLEUZA MOREIRA DE FREITAS (RÉU)

 

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 Diliências, 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.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004691-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR GOMES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DAMÁSIO DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA, NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO À RECONVENÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006082-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ROCHA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008114-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GBIM IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE 

ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICIS ANDRE BIAZUSSI OAB - RO0001542A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON JACOB DE MATTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008188-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CAPPELLO PIGNATARO (REQUERIDO)

MARCOS LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006091-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES CANGUSSU CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERCI RAMALHO JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE E REQUERER O QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005838-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI XAVIER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. DOS. S. PINTO - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE E REQUERER O QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003543-12.2017.8.11.0003

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:

MARSON MACHADO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

MARCIA REGINA DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

M & M DE ALMEIDA LTDA - ME (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000570-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILEZIA JOVITA SOUZA HERINGER DAMACENO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009833-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIR DUTRA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZENI NUNES MENDES (RÉU)

SALVINO CORREA CHAGAS (RÉU)

SEBASTIÃO ALVES DA MAIA (RÉU)

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU)

ADAO AGUIER SOUZA CAILLAVA (RÉU)

EDMAN RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU)

FABIANI DIAS DOS SANTOS (RÉU)

JOÃO BATISTA MENDES (RÉU)

SEBASTIANA CORREA CHAGAS (RÉU)

IZABEL DOS SANTOS ARAUJO (RÉU)

NEUSON JOSÉ DE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE. ID.12801194.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006427-14.2017.8.11.0003

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:

JOSE LIBERALINO CAROLLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005010-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALCANTE DE LUCENA & LIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003172-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANILDE MENDES DA SILVA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENOC MANOEL DE SANTANA OAB - SP172563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDEMAR GOMES MOREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003038-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS CARVALHO DA CRUZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002871-67.2018.8.11.0003

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:

HENRIQUE HONORIO BONTEMPO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002507-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI NUNES BARBOSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000308-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDO ROQUE GUARESCHI OAB - MT5417/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DA SILVA CARVALHO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003795-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEVERTON DE SOUSA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004789-09.2018.8.11.0003

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:

ERIVALDO GOMES SANTANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004141-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL FELIX DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 
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s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004004-47.2018.8.11.0003

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:

WESLLEY BRITO DE MACEDO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001818-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERLAN DA SILVA LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002142-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE PEREIRA NUNES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005049-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON PRADA DE MORAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005662-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPE MARQUES DE SOUZA VIEIRA SANTOS (REQUERENTE)

AVELINO THIAGO SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINO THIAGO SANTOS MOREIRA OAB - PR73089 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ANTONIO BELEM (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

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)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008934-45.2017.8.11.0003

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:

RONALDO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM O CUMPRIMENTO DE SUA 

FINALIDADE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003131-18.2016.8.11.0003

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:

ROCIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROBERTO CARDOSO DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo legal informar 

sobre o cumprimento da Carta Precatória expedida para a Comarca de 

Santo Antonio do Leverger-MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006748-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (EXECUTADO)

GUILHERME VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo legal dar 

cumprimento a Carta Precatória expedida para a Comarca de 

Guiratinga-MT..

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003761-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KATIA FELITO ROMERO (EXECUTADO)

NEIDE MONFERNATTI FELITO (EXECUTADO)

CLAUDENIR ROGERIO ROMERO (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS FELITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003761-40.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: 

ANTONIO CARLOS FELITO, NEIDE MONFERNATTI FELITO, ANDREIA KATIA 

FELITO ROMERO, CLAUDENIR ROGERIO ROMERO Vistos e examinados. 

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 225.447,24 (duzentos e vinte e cinco mil 

quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos): 

CLAUDENIR ROGÉRIO ROMERO CPF: 916.717.109-59 ANTÔNIO CARLOS 

FELITO CPF: 280.392.709-87 ANDRÉIA KÁTIA FELITO ROMERO CPF: 

005.645.159-81 NEIDE MONFERNATTI FELITO CPF: 606.721.459-87 

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC. Dispenso a lavratura do 

termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BACENJUD 

para o cumprimento de tal finalidade. Após, intime-se a parte executada da 

referida constrição para fins de oferecimento de impugnação, no prazo 

legal. Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002279-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDISON RAMOS MOURA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002279-23.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): CLEUDISON RAMOS MOURA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. Recebida a 

inicial, a ré foi citada e apresentou tempestiva contestação, que foi 

devidamente impugnada pela parte autora, vindo à conclusão. DECIDO. Da 

análise acurada dos autos verifica-se que não é o caso de julgamento 

antecipado da lide. Dito isto, passo à apreciação das preliminares arguidas 

pela requerida: INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR. Pois bem. Inicialmente cumpre consignar que 

este Juízo mantinha o entendimento de que o prévio requerimento da 

indenização na via administrativa não era elemento necessário para o 

ingresso da ação judicial. Todavia, considerando que recente 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem sido em sentido contrário, este juízo 

necessariamente passa a acompanhar a orientação das Instâncias 

Superiores, exigindo a comprovação do prévio requerimento administrativo 

como condição para a propositura da ação judicial. Ilustro: 

“EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE 

CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - 

ATENDIMENTO DE REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA PELO STF (RE 

N.º 631240 E 839.314) - CONTESTAÇÃO APRESENTADA TORNANDO 

CONTROVERTIDA A MATÉRIA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – 

ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SETENÇA 

CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 1- “A recente 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, 

está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” (Ap 22022/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” (NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO N. 1025437.27.2017.8.11.0041APELANTE(S):PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO(S):JOÃO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 

VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 

sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Todavia, imperioso 

ressaltar que a presente ação já foi recebida e o feito encontra-se pronto 

para a inclusão no Mutirão do DPVAT. Assim, em homenagem ao princípio 

da celeridade processual, hei por bem em afastar a preliminar arguida, 

haja vista que a petição inicial foi recebida sem a exigência da 

comprovação do prévio requerimento administrativo e o processo já 

encontra-se em fase avançada. Consigno que referida condição passará 

a ser exigida para a propositura de novas ações, cujas iniciais só serão 

recebidas ante a comprovação do prévio requerimento administrativo. 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO PÓLO PASSIVO: Afasto a 

preliminar arguida pela parte requerida, no que concerne à alegada 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no pólo passivo, vez que ao 

autor é facultado endereçar a ação a qualquer uma das empresas que 

fazem parte do convênio DPVAT. Nesse sentido extrai-se da 

jurisprudência pátria: “RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO 

SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT NO POLO 

PASSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 3º, IX, 

CC/02 – CONTAGEM TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – TERMO INICIAL DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

– SÚMULA 278 DO STJ – GRAVES LESÕES – DEMORA PARA 

CONSOLIDAÇÃO DA INVALIDEZ – ATROFIA MUSCULAR – 

ENCURTAMENTO DO MEMBRO INFERIOR – PRESCRIÇÃO AFASTADA – 

COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – NECESSIDADE 

DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO INOBSTANTE O 

ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI Nº 11.945/09) 

– ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 –– QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – PAGAMENTO DAS CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE 
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AUTORA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. “Qualquer seguradora 

que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito 

de regresso. Precedentes.” (4ª Turma - Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento nº 870091/RJ - Relator Ministro João Otávio de Noronha - DJ 

de 11 de fevereiro de 2008, p. 106).(...)”. (Ap 21963/2016, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016). Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. FALTA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS: 

Sustenta a requerida que a ação deve ser extinta sem julgamento do 

mérito em razão da parte autora não ter carreado ao feito aos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda. Todavia, considerando que a 

inicial está suficientemente instruída, REJEITO A PRELIMINAR. No mais, 

verifico que as partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Defiro a 

produção de prova pericial. Designo a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 29 de novembro de 2018, às 15:40 horas. Nomeio como perito o 

Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, perito médico devidamente 

cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$400,00 (quatrocentos reais). 

As diligências e providências necessárias para a realização do ato, bem 

como os honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a 

todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002279-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDISON RAMOS MOURA (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 do Autor para apresentar seu cliente na data 

designada para a audiência, a fim de que possa participar da perícia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007471-68.2017.8.11.0003

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:

RONDO DROGAS LTDA - ME (EXECUTADO)

NATAL LUIZ SOARES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007471-68.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: RONDO DROGAS 

LTDA - ME, NATAL LUIZ SOARES Vistos e examinados. Defiro o pedido 

para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte 

executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, 

o bloqueio até a quantia de R$ 51.217,20 (cinquenta e um mil duzentos e 

dezessete reais e vinte centavos). RONDO DROGAS LTDA CNPJ: 

24.975.484/0001-52 NATAL LUIZ SOARES CPF: 231.581.821-49 Efetivado 

o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o 

art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC. Dispenso a lavratura do termo de 

penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BACENJUD para o 

cumprimento de tal finalidade. Após, intime-se a parte executada da 

referida constrição para fins de oferecimento de impugnação, no prazo 

legal. Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004149-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR SCALLI SOLANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO POLIMENO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004149-74.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: VICTOR SCALLI SOLANI EXECUTADO: LUCIANO POLIMENO 

Vistos e examinados. I – Penhora online Defiro o pedido para, na hipótese 

de serem encontrados valores em nome da parte executada, determinar 

ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a 

quantia indicada. LUCIANO POLIMENO CPF: 164.545.678-18 R$ 

1.656.857,94 (um milhão seiscentos e cinquenta e seis mil oitocentos e 

cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos). Efetivado o bloqueio, 

proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, 

I, do CPC e art. 515 da CNGC. Dispenso a lavratura do termo de penhora, 

servindo a ordem de bloqueio do Sistema BACENJUD para o cumprimento 

de tal finalidade. Após, intime-se a parte executada da referida constrição 

para fins de oferecimento de impugnação, no prazo legal. II – Renajud 

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD. Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para 

manifestar se possui interesse na penhora do veículo, indicando o 

endereço para sua formalização. III - Infojud Defiro o pleito de consulta no 

Sistema INFOJUD das declarações de renda da parte executada, referente 

aos últimos 03 (três) exercícios. A resposta ficará arquivada em pasta 

própria na secretaria, sendo vedada a extração de cópias. IV – Serajud 

Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a inscrição do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC), bem 

como expedição de certidão de que a presente execução foi admitida pelo 

juízo (art. 828, do CPC). Restando parcial ou totalmente infrutífera as 

diligências, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004139-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO(A))

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004139-30.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO 

LTDA EXECUTADO: LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS - ME Vistos e 

examinados. I – Da intimação Primeiramente, importante esclarecer que os 

prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de 

publicação do ato decisório no órgão oficial, nos termos do art. 346 do 

Código de Processo Civil. Destarte, despicienda a intimação pessoal da 

parte requerida para proceder ao pagamento voluntário da obrigação, nos 

termos do art. 523, do Código de Processo Civil. Neste sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. A incidência da multa de 10% 

sobre o valor da condenação prevista no art. 523, § 1º do CPC/2015 tem 

caráter punitivo, razão pela qual sua exigibilidade depende da intimação do 

devedor, na pessoa de seu advogado, para o pagamento voluntário do 

montante da condenação, no prazo de 15 dias – tratando-se de réu revel, 

contudo, sem advogado constituído nos autos, torna-se desnecessária a 

intimação pessoal do devedor, porque os prazos correm 

independentemente de sua intimação – inteligência do art. 346 do Código 

de Processo Civil de 2015. Justiça gratuita – os elementos constantes dos 

autos justificam a concessão do benefício pleiteado. Reforma parcial da r. 

decisão interlocutória. RECURSO DO EXECUTADO PARCIALMENTE 

P R O V I D O .  ( T J - S P  2 1 3 1 7 7 7 8 4 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2131777-84.2017.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de 

Julgamento: 19/09/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de 
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Publicação: 21/09/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. Em se 

tratando de réu que teve sua revelia decretada, desnecessária a 

intimação pessoal para que cumpra voluntariamente o disposto na 

sentença, nos termos do art. 523 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO.. (Agravo de Instrumento Nº 70072748734, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado 

em 10/07/2017) (TJ-RS - AI: 70072748734 RS, Relator: Guinther Spode, 

Data de Julgamento: 10/07/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 12/07/2017) II – Da penhora Defiro o 

pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte 

executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, 

o bloqueio até a quantia indicada. LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS 

CNPJ: 14.773.175/0001-46 R$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais) 

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC. Dispenso a lavratura do 

termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BACENJUD 

para o cumprimento de tal finalidade. Após, intime-se a parte executada da 

referida constrição para fins de oferecimento de impugnação, no prazo 

legal. III – Do Renajud Defiro o pedido para busca de veículos em nome da 

parte executada via Sistema RENAJUD. No caso, verifica-se a inexistência 

de veículos registrados em nome da parte executada. Restando parcial ou 

totalmente infrutíferas as diligências, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003643-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS BRASIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARINALDO VENTURINI LEITE (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004603-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MELISSA TEIXEIRA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID WENER ALVES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, considerando o pedido de desistência 

da ação pelo autor, bem como do disposto no §4º, do art.485 do Código de 

Processo Civil IMPULSIONO os autos para intimar a parte requerida, a fim 

de, no prazo legal, manifestar acerca do interesse na extinção da ação, 

sendo seu silêncio interpretado de forma positiva à extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002575-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLG TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000184-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVAN RIBEIRO DE ANDRADE 65502345149 (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, BEM COMO indicar o fiel 

depositário do bem.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001790-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE RIBAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO VINICIUS LESSA GATTO - ME (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002628-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TOMOKO SHIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. TOMOKO SHIMA ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 
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aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. (...)”. (fls. 116/117). No caso dos autos, a relação contratual 

estabelecida entre as partes restou satisfatoriamente demonstrada 

através dos documentos juntados nos autos. A requerida, tendo 

quedado-se inerte, não comprovou que existem quantias a serem abatidas 

dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma do disposto no 

item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de sentença, declaro que 

a parte autora tem a receber da requerida, em razão da decisão que se 

está liquidando, o valor de R$2.878,50, a ser atualizado na forma do item 

B7 do decisum. Intime-se o autor para que apresente a planilha atualizada 

do débito, e, após ciência aos réus, expeça-se carta precatória para que 

seja formalizada a penhora no rosto dos autos da ação civil pública 

indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores quanto bastem para 

a garantia do juízo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012254-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALEXANDRE NOGUEIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012254-69.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): N C IMOVEIS LTDA RÉU: PAULO ALEXANDRE NOGUEIRA DE 

OLIVEIRA Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte autora 

para que proceda ao recolhimento das custas remanescentes, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in 

albis, certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, 

conclusos. II – Da inicial Atendida a determinação acima, recebo a inicial, 

uma vez que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 23 de Janeiro de 2018 às 11:00 horas. 

Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª 

Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. III – Da tutela Em se tratando de pedido de 

antecipação de tutela, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo 

necessário que seja iniciado o devido processo legal, com a formação do 

contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. 

Deste modo, ausente a verossimilhança das alegações da parte autora, o 

indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 
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do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO 

ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – 

A antecipação da tutela exige a presença da verossimilhança das 

alegações, fundada em prova inequívoca, além do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. (...) III – Para fins de exame da 

verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal 

ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau 

de probabilidade para acolhimento da pretensão. IV – A ausência dos 

requisitos autorizadores da antecipação da tutela, impõe o seu 

indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 137566/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que 

a medida poderá ser revista em qualquer momento processual, caso 

aportem novas provas aos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006008-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFREU SOARES DOS SANTOS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do Advogado do Autor para apresentar seu cliente na data 

designada para a audiência, a fim de que possa participar da perícia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010099-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIN RODRIGUES FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA LOURENCO RIBEIRO OAB - MT19898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010099-93.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BENJAMIN RODRIGUES FERREIRA FILHO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos e examinados. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica c.c obrigação de fazer, 

indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por BENJAMIN RODRIGUES FERREIRA FILHO em face de BRANCO 

BRADESCO S.A, pelos motivos expostos na exordial. Pretende o autor “o 

deferimento da Tutela de Urgência, para determinar que a instituição 

financeira requerida providencie a exclusão/baixa do registro do gravame 

de arrendamento mercantil do veículo camionete TOYOTA HILUX 4X4 CD 

SR5 IMPORTADA, ano/modelo 1998/1999, Diesel, cor Vermelha, carroceria 

Aberta/Cabine Dupla, chassi n.º 8AJ33LNA3W9312075, RENAVAM n.º 

709210752, placas KON 0993/Vitória/ES, baixa esta que deverá ser feita 

junto ao Sistema Nacional de Gravame – SNG, DETRAN/MT e DETRAN/RJ, 

até o deslinde da presente ação, sob pena de desobediência e outras 

sanções cabíveis, fixando-se multa diária (astreintes) no montante 

razoável de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento” 

(sic). I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 

II – Da inicial Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos dos 

artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 24 de 

Janeiro de 2019 às 09:00 horas. Assento que a audiência será realizada 

na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da 

Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto 

que as partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. III – Da tutela Em se 

tratando de pedido de antecipação de tutela, necessário se apresenta a 

verificação do preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando o 

preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o 

qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que 

não há verossimilhança nas alegações da parte autora, de forma que é 

indiscutível que seja iniciado o devido processo legal, com a formação do 

contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. 

Deste modo, ausente a verossimilhança das alegações da parte autora, o 

indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 

do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO 

ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – 

A antecipação da tutela exige a presença da verossimilhança das 

alegações, fundada em prova inequívoca, além do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. (...) III – Para fins de exame da 

verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal 

ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau 

de probabilidade para acolhimento da pretensão. IV – A ausência dos 

requisitos autorizadores da antecipação da tutela, impõe o seu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 199 de 300



indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 137566/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que 

a medida poderá ser revista em qualquer momento processual, caso 

aportem novas provas aos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1005497-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LEONEL FERREIRA OAB - MS14646 (ADVOGADO(A))

SALIM MOISES SAYAR OAB - MS2338 (ADVOGADO(A))

REZU COSTA RIBEIRO FILHO OAB - MS18178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERIDO)

LOUIZE HONORATO DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR OAB - MT6716/O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, MANIFESTAR NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-23 IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

LITISCONSORCIAL OU SIMPLES

Processo Número: 1000956-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISSY LEAO GIACOMETTI OAB - MT15596/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B 

(ADVOGADO(A))

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

MANIFESTAR SOBRE O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROTOCOLADO NO DIA 17/09/2018, ID. 15374473.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009549-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROCEDER A 

DISTRIBUIÇÃO DO FEITO, CONSIDERANDO QUE O JUIZADO ESPECIAL DA 

COMARCA POSSUI SISTEMA INCOMPATÍVEL COM O PJE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009980-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUIS SCHMIDT (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

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.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

AUTOS 1008617-47.2017.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que G. M. da C. move contra D. C. da S., sendo decretada a 

interdição deste conforme se vê da sentença seguinte: "12. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em conformidade 

com o parecer ministerial, julgo procedenteo pedido inicial, em 

conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de DOUGLAS CONCEIÇÃO DA SILVA (qualificado 

nos autos), declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos 

relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e 

seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 

13. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, 

nomeio como curadora da parte interditada a parte requerente, GESILDA 

MARIA DA CONCEIÇÃO. 14. Em atenção ao disposto no art. 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. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17. Decorrido o prazo, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

16 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - 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, GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES, digitei.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004485-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. V. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA OAB - MT17728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1004485-78.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

requerida, através do(a) patrono(a), para requerer o que de direito, em 

cinco dias, sob pena de arquivamento. Rondonópolis/MT, 13 de novembro 

de 2018 JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008123-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1008123-51.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo requerido em audiência (ID 

16166918), sem que o patrono do requerido apresentasse a procuração 

nos autos. Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte requerida, através do(a) 

patrono(a) ILSON JOSÉ GALDINO, OAB/MT 11554, para juntar aos autos o 

instrumento de mandato conferido pelo requerido, tal como requerido em 

audiência, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 13 de novembro de 2018. 

JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010607-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. I. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. D. S. (RÉU)

 

Processo n.º 1010607-39.2018.811.0003 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 

28.01.2019, às 17h, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso 

I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009505-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS MORAIS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA GERVINO DE ALMEIDA MORAIS (RÉU)

 

Processo n.º 1009505-79.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 21.01.2019, às 16h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte requerente e seu procurador, bem como o representante do 

Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à 

parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

Analisando detidamente os autos, nota-se que foi arvorado na exordial 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o qual passo a analisar neste 

momento. 7. De proêmio, antes de deliberar quanto ao pleito de tutela 

antecipada, transcrevo a seguinte doutrina acerca da fixação dos 

alimentos: “A regra para fixação do encargo alimentar é vaga e representa 

apenas um standard jurídico (CC 1.649 § 1º e 1.695). Dessa forma, 

abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o 

enquadramento dos mais variados casos individuais. Para definir valores, 

há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o principio 

da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. 

Segundo Gilmar Ferreira Mendes, o princípio da proporcionalidade ou da 

razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de natureza 

axiológica que emana diretamente das idéias de justiça, equidade, 

bom-senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, 

direito justo e valores afins; procede e condiciona a positivação jurídica, 

inclusive a de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do 

direito, segue a regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico.” 

(in DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2013, p. 579). (grifo do autor) 8. Sobre a 

possibilidade da concessão de medida de urgência, dispõe o art. 300 do 

Código de Ritos, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 9. No caso 

vertente, percebe-se, do estudo vagaroso do caderno processual, que o 

requerido é pai dos requerentes, ainda menores, pagando pensão 

alimentícia para eles no montante de 4 (quatro) salários mínimos , 

entretanto, alega o autor que atualmente se encontra em sérias 

dificuldades financeiras, trabalhando como funcionário de uma empresa, 

recebendo em média o salário de R$5.000,00 (cinco mil reais). 10. Assim, 

mormente nesta fase de cognição sumária, onde não restou comprovado 

que o demandante possui outros meios de renda além de seu labor, 

considerando que este paga pensão alimentícia para os requeridos e 

sendo o único provedor de renda da atual família, entendo estarem 

presentes os requisitos necessários à concessão parcial do pedido 

ventilado pelo requerido. 11. Dito isso, após um minucioso folhar dos 

autos, mormente nesta fase de cognição sumária, homenageando trinômio 

da necessidade/possibilidade/proporcionalidade, defiro parcialmente a 

antecipação de tutela postulada na exordial para minorar os alimentos 

devidos pela parte requerente aos requeridos para o patamar de dois 

salários mínimos e meio vigente, correspondendo atualmente ao valor de 

R$ 2.385,00 (dois mil trezentos e oitenta e cinco reais). 12. Intime-se. 13. 

Notifique-se o representante do Ministério Público. 14. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005593-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR OAB - BA43462 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. N. T. M. (REQUERIDO)

V. T. F. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1005593-11.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), aceca do desarquivamento do processo, 

bem como para requerer o que de direito em cinco dias, sob pena de 

arquivamento. Rondonópolis/MT, 13 de novembro de 2018 JOÃO BATISTA 

BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002133-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YRLAINY SALLES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MARTINS KAWABATA OAB - MT12389/O-O (ADVOGADO(A))

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON SALLES CORREIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002133-50.2016.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 
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autora, através do(a) patrono(a) para, sob pena de arquivamento, dar 

andamento ao processo, juntando aos autos cópia da certidão de 

nascimento do interditado, necessária para confecção do mandado de 

inscrição da interdição, no prazo de cinco dias. Rondonópolis/MT, 12 de 

julho de 2018 JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009639-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO RIBEIRO DANTAS JUNIOR (RÉU)

Outros Interessados:

G. H. P. D. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1009639-43.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 a certidão negativa de ID 12546217, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 13 de novembro de 2018 JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009633-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO RIBEIRO DANTAS JUNIOR (RÉU)

Outros Interessados:

G. H. P. D. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1009633-36.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 a certidão do Oficial de Justiça (ID 12649174), em 

cinco dias. Rondonópolis/MT, 21 de junho de 2018 JOÃO BATISTA 

BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009827-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. N. (REQUERIDO)

J. P. N. (REQUERIDO)

B. E. B. M. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1009827-02.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 24.01.2019, às 15h, 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, 18 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1007244-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. M. (REQUERIDO)

 

Visto. CIENTE da decisão proferida pelo Juízo Titular, declinando-se da 

competência, para processar o presente feito. RECEBO a exordial, 

d i s t r i b u i n d o - o  p o r  d e p e n d ê n c i a  a o  p r o c e s s o  n º 

1005154-63.2018.8.11.0003, devendo o feito tramitar em segredo de 

justiça e, presentes os pressupostos, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

da justiça à requerente, com as isenções previstas no art. 98, do CPC e na 

forma disciplinada pelo art. 468, da CNGC-CGJ/MT 2016. Consoante termo 

de acordo apresentado nos autos sob o Id. 15836631, verifico que o 

pedido liminar perdeu seu objeto. No mais, designo o dia 23 DE JANEIRO 

DE 2019, às 14h30min, para a realização da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

encaminhando-se, portanto, ao setor de conciliação da Vara. CITE-SE o 

requerido para, querendo, no prazo legal, possa contestar a presente 

ação, devendo a Secretaria do Juízo, bem instruir o mandado e/ou carta 

precatória, com as peças indispensáveis ao conhecimento, bem como 

informando sobre as advertências dos arts. 335 e 344, do CPC. 

Transcorrido o prazo assinalado, com ou sem a resposta, OUÇA-SE o MP 

e voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002901-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELAINE BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LEANDRO DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

G. B. D. O. (REPRESENTADO)

L. B. D. O. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002901-39.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE ALIMENTOS aforada por L.B.O., G.B.O. e L.B.O., representados por 

sua genitora, Sr.ª Jaqueline Batista de Oliveira, em face de CELSO 

LEANDRO E OLIVEIRA (qualificados nos autos). 2. As partes formularam 

acordo, conforme termo de ajuste carreado aos autos (ID: 15140436). 3. O 

representante do Ministério Público opinou favoravelmente à homologação 

do acordo. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Tendo em vista que as partes transigiram com 

vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado nos autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 6. 

Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução de 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil. 7. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. Notifique-se o 

representante do Ministério Público. 9. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

13 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006564-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. N. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. I. Prima facie, considerando a entrevista realizada nesta data 

por esta Magistrada somado aos detalhados relatórios de avaliação social 

realizada pela equipe multidisciplinar, este Juízo constatou que a 

enfermidade que acomete a interditanda restou suficientemente 

demonstrada, revelando a impossibilidade da mesma de reger sua vida 

civil independente e sem auxílio de terceiros, a qual, por conseguinte, não 

reúne condições para a prática de qualquer ato da vida civil, ausência de 

dialogo lógico e coerente ou comunicação, o que evidencia ser 

desnecessária a realização de pericia técnica com o fito de efetuar a 

avaliação médica da mesma. Assim, não obstante a perícia, em princípio, 

seja imprescindível para o decreto da interdição, há de se ponderar que se 

a parte requerida apresentou-se visivelmente como pessoa incapaz 

durante o interrogatório, exigir a prova técnica por simples exigência 

formal, seria mergulhar nas lodosas águas do formalismo exacerbado. 

Ademais, não se pode olvidar que o Juiz não está adstrito ao laudo 

pericial, podendo, dispensá-lo sempre que entender que os elementos 

constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, 

a teor do que dispõe o artigo 472 do CPC, máxime quando sua realização 

em nada contribuirá para a comprovação da incapacidade do interditando, 

a qual restou demonstrada nesta solenidade, bem como através dos 

documentos encartados à exordial. No mesmo sentido é o posicionamento 

adotado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E 

PROCESSUAL. INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1.183 DO CPC. NÃO 

REALIZAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1 - Constatado pelas 

instâncias ordinárias que o interditando, por absoluta incapacidade, não 

tem condições de gerir sua vida social, com amparo em laudo pericial 

(extrajudicial) e demais elementos de provas, inclusive o interrogatório de 

que trata o art. 1181 do Código de Processo Civil, a falta de nova PERÍCIA 

em juízo não causa nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade 

dispensável (art. 244 do CPC). 2 - Recurso especial não conhecido.” (STJ 

- Quarta Turma; REsp. nº 253.733-MG; Rel. Ministro Fernando Gonçalves; 

j. 16/03/2004) Na mesma linha de entendimento: “INTERDICAO . 

CONSTATADO PESSOALMENTE PELO JUIZ, NA AUDIENCIA DE 

INTERROGATORIO, A ABSOLUTA INCAPACIDADE DO INTERDITANDO, 

DISPENSAVEL A REALIZACAO DE PERICIA. APELO IMPROVIDO.” 

(Apelação Cível Nº 597147826, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em 03/09/1997) “EMENTA: 

INTERDICAO. PROVA PERICIAL. DISPENSAVEL A REALIZACAO DE 

PROVA PERICIAL SE, ALEM DE A INCAPACIDADE TER SIDO 

CONSTATADA PELO MAGISTRADO NO INTERROGATORIO, FORAM 

APRESENTADOS ATESTADO MEDICO E AVALIACAO PSICOLOGICA 

OFERECIDOS PELA APAE, ONDE O INTERDITANDO E ATENDIDO DESDE 

1997. APELO IMPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70003005923, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Berenice Dias, 

Julgado em 26/09/2001). Destarte, considerando que a finalidade da 

perícia médica prevista no artigo 1.183 do Código de Processo Civil é 

demonstrar a incapacidade do interditando e esta restou comprovada 

durante o interrogatório, a obrigatoriedade do exame médico pericial há de 

ser mitigada, seja em atenção ao princípio do livre convencimento do juiz, 

seja em face do princípio da instrumentalidade das formas e razoável 

duração do processo, erigida a categoria de direito fundamental (art. 5.º, 

inciso LXXVII da CRFB/88) a partir da Emenda Constitucional n.º 45/2004, 

razão pela qual dispenso a realização da prova pericial. II. Nomeio, desde 

já, como curadora especial o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por 

intermédio de seu advogado e professor-orientador, devendo a ser 

intimado para fins e prazo do art. 752 do NCPC. Neste particular, 

importante frisar a necessidade em resguardar as garantias do 

contraditório e ampla defesa (art. 5°, LV, CF), sendo grave a medida que o 

presente procedimento poderá impor ao interditando, limitando seus 

direitos fundamentais (nesse sentido, Nelson Nery Junior, Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª edição, RT, p. 

1083. III. Outrossim, após a apresentação de defesa pelo curador 

especial, abra-se vista à parte autora e ao Ministério Público, tornando-me 

conclusos em seguida. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1012318-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. (REQUERENTE)

C. C. T. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDALVA VARELA DA SILVA OAB - MT20260/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1012318-79.2018.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de Divórcio 

Consensual’ ajuizada por Cleber da Silva e Cintia Caroline Teixeira 

Cirqueira da Silva, ambos devidamente qualificados nos autos. Noticiam os 

autos que os requerentes contraíram núpcias em 08/12/2010, sob o 

regime de comunhão parcial de bens, não amealhando bens durante a 

união. Assinalam que não adveio filhos da relação, assim como estão 

separados de fato há aproximadamente 07 (sete) anos. Juntaram 

documentos pertinentes. É o necessário. Decido. Cuida-se de Ação de 

Divórcio ajuizada por Cleber da Silva e Cintia Caroline Teixeira Cirqueira da 

Silva, qualificados nos autos, visando à decretação do divórcio entre as 

partes, com a respectiva averbação no cartório competente. Processe-se 

em segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil. 

Considerando-se a natureza da causa, notadamente a ausência de 

interesse de incapazes, deixo de abrir vista dos autos ao Ministério 

Público, passando desde já ao exame do pedido autoral. As partes são 

legítimas e bem representadas, presentes estando os pressupostos 

processuais e as condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do 

art. 40 da Lei n. 6.515/77, do art. 1.580, parágrafo segundo, do Código 

Civil/2002 e do art. 226, § 6º da Constituição Federal. Assim, impõe-se a 

procedência da pretensão ora deduzida. Posto isso, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contido na petição inicial para DECRETAR O DIVÓRCIO de Cleber 

da Silva e Cintia Caroline Teixeira Cirqueira da Silva, declarando cessados 

todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial 

de bens. A cônjuge virago voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: 

Cintia Caroline Teixeira Cirqueira. Sem custas e honorários, face à 

gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Preclusa a via recursal, 

expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil 

em vigor e art. 29, §1º, I, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de 

Registro Civil de Pessoas Naturais. Após, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de novembro de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000735-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRANCISCA DE FREITAS OAB - MT20673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. T. F. (REQUERIDO)

A. C. T. F. (REQUERIDO)

A. M. T. (REQUERIDO)

A. V. T. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. M. X. (TESTEMUNHA)

V. D. (TESTEMUNHA)

J. R. D. S. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000735-68.2016.8.11.0003. Vistos etc., 1. Diante da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça acerca da intimação das testemunhas arroladas pela 

parte requerida, dou por prejudicada a audiência outrora designada (ID. 

15490170). Desta forma, intimem-se as partes da presente decisum, bem 

como a parte Requerida para que informe os endereços atualizados das 

testemunhas arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
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preclusão, visto que se encontram defasados os endereços contidos nos 

autos. 2. Sem prejuízo, tendo em vista a inércia da Cadeia Pública quanto a 

eventual resposta de custódia da representante legal dos requeridos, 

intime-se o patrono da parte Requerida para manifestar, requerendo o que 

de direito ao regular andamento do processo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 12 de 

novembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1012372-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA NEME RIBEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE BEATRIZ MARIA RONDON DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TITO RONDON DA COSTA OAB - 293.712.101-25 (REPRESENTANTE)

 

CERTIFICO que efetuei a retificação da parte demandada, conforme 

requerido. Ato contínuo, procedo à intimação da parte sobre o despacho 

proferido: "Vistos etc., Intime-se a autora para em 30 (trinta) dias efetivar 

o recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais, sob pena de extinção 

do presente feito (art. 456, §1º da CNGC/MT). Cumpra-se.".

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000378-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000378-20.2018.8.11.0003. Vistos etc., I. Prima facie, verifica-se que a 

autarquia federal mediante o Ofício 10.001.070 – G / 2018 (ID 13954284) 

informou a necessidade de apresentação de documentos pessoais da 

autora, sua respetiva representante legal e da parte requerida como 

condição ao cumprimento da decisão judicial para desconto da verba 

alimentar fixada por este Juízo diretamente em benefício recebido pelo 

demandado. Pois bem, registro que além de não cumprir a decisão judicial 

com a eficiência que se espera de um órgão público, o Instituto Federal 

ainda condicionou o cumprimento da ordem, prolongando 

desnecessariamente o sofrimento da parte autora ao requerer 

documentos pessoais das quais detém acesso, ou que ao menos se 

mostram pertinentemente desnecessárias, mormente a natureza da causa 

e urgência da medida que se pleiteia. Ademais, registra-se oportunamente 

que o artigo 115, IV, da Lei n.º 8.213/91 prevê a possibilidade de desconto 

no benefício do valor relativo a alimentos decretada em sentença judicial, o 

que, in casu, em analogia e especialmente em homenagem ao princípio da 

dignidade da pessoa humana e melhor interesse da criança, é estendida 

ao conceito de decisão judicial. Logo, não encontra respaldo legal a 

tentativa da autarquia de se desvencilhar dessa obrigação. II. Doravante, 

considerando as informações supra, determino que se proceda a 

intimação pessoal do Sr. Gerente da Instituição Federal respectiva, ou 

quem as suas vezes fizer, via Oficial de Justiça, conclamando-o a se 

dignar em cumprir a decisão judicial vertida no ID 13027147, no prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias, advertindo-o que persistindo o 

desatendimento ao comando poderá incorrer em responsabilização 

pessoal na esfera cível e criminal, conforme o caso. Em caso de inércia, 

certifique-se e encaminhe-se cópia integral dos autos à Delegacia de 

Polícia para as devidas providências. III. Malgrado, em pese as 

ponderações acima tecidas, invocando o Princípio da Cooperação inserto 

no art. 6º, do CPC e, visando otimizar os atos processuais conferindo 

celeridade ao feito, efetivei pesquisa junto ao sistema Infoseg, obtendo o 

número de CPF da parte executada. Destarte, encaminhe-se juntamente 

com a ordem judicial o extrato anexo e, cópia dos documentos lançados 

no ID 11443614, mormente a fim de subsidiar efetiva prestação pelo órgão 

público federal. IV. Escoado o prazo, independente de resposta, 

renove-se vista à Defensoria Pública para, no prazo de 15 quinze) dias, 

requerer o que de direito ao regular prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Às providências. Rondonópolis-MT, 23 de outubro 

de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005093-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. C. (REQUERENTE)

C. L. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY ALVES VELASCO OAB - MT0005847A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005093-08.2018.8.11.0003 VISTOS. GIOVANI MENDES CORRÊA e 

CHRISTIANE LAURENTINO CAMPOS, devidamente qualificados e 

representados, propuseram o presente DIVÓRCIO CONSENSUAL. 

Destacam que contraíram núpcias em 17.01.2000, sob o regime de 

comunhão parcial de bens, sendo que dessa união advieram três filhos, 

um deles maior e capaz, inexistindo bens ou dividas a serem partilhadas, 

conforme consta da exordial, manifestando a dispensa recíproca na 

obrigação alimentar. Ainda, ajustaram que a guarda dos dois filhos 

menores será exercida pelo genitor, resguardando-se o direito de 

convivência materna de forma livre à genitora, bem como que a mesma 

arcará com o valor mensal equivalente a 89 % do salário mínimo nacional 

em favor dos filhos menores a título de verba alimentar. Pugnam pela 

procedência do pedido para que seja decretado o divórcio do casal. 

Juntam documentos. O Ministério Público manifestou-se pela homologação 

do acordo. É o relatório. Decido. O acordo está encartado aos autos, 

constando-se o teor de suas avenças. Levando-se em consideração que 

a transação realizada entre as partes preserva os interesses dos 

menores, tendo respeitado o binômio possibilidade/necessidade, insculpido 

no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, sua homologação é medida que de 

rigor se impõe. Ainda, insta salientar, por oportuno, que o deferimento da 

guarda conforme acordaram, não faz coisa julgada material, eis que 

havendo alteração da situação de fato, poderá a mesma ser revista no 

interesse da criança, consoante se infere pelo disposto no artigo 35 da Lei 

nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. Por fim , o pedido satisfaz às exigências 

do art. 226, § 6º da Constituição Federal. Em face ao exposto: a) JULGO 

PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do casal. b) HOMOLOGO, 

com fundamento no artigo 487, III, 'b' do C.P.C., o acordo tal qual o 

celebrado na inicial, com relação à guarda da prole em comum, direito de 

convivência materna e verba alimentar. Custas recolhidas. Sem 

honorários. Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de 

averbação, com as cautelas de praxe, assinalando-se a ausência de 

qualquer alteração quanto ao nome dos divorciandos. Expeça-se também 

termo de guarda em favor do genitor, a ser subscrito no prazo de cinco 

dias, a contar da preclusão recursal. Após, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. P. I. Rondonópolis, 

06 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006499-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. P. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. P. F. (REQUERIDO)

 

Vistos etc. I. Prima facie, considerando a entrevista realizada nesta data 

por esta Magistrada somado aos detalhados relatórios de avaliação social 

realizada pela equipe multidisciplinar, este Juízo constatou que a 

enfermidade que acomete a interditanda restou suficientemente 

demonstrada, revelando a impossibilidade da mesma de reger sua vida 

civil independente e sem auxílio de terceiros, a qual, por conseguinte, não 

reúne condições para a prática de qualquer ato da vida civil, ausência de 

dialogo ou comunicação, o que evidencia ser desnecessária a realização 

de pericia técnica com o fito de efetuar a avaliação médica da mesma. 

Assim, não obstante a perícia, em princípio, seja imprescindível para o 

decreto da interdição, há de se ponderar que se a parte requerida 

apresentou-se visivelmente como pessoa incapaz durante o interrogatório, 

exigir a prova técnica por simples exigência formal, seria mergulhar nas 

lodosas águas do formalismo exacerbado. Ademais, não se pode olvidar 

que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, dispensá-lo 

sempre que entender que os elementos constantes dos autos são 
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suficientes à formação do seu convencimento, a teor do que dispõe o 

artigo 472 do CPC, máxime quando sua realização em nada contribuirá 

para a comprovação da incapacidade do interditando, a qual restou 

demonstrada nesta solenidade, bem como através dos documentos 

encartados à exordial. No mesmo sentido é o posicionamento adotado pela 

Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL. 

INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1.183 DO CPC. NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE. 

NÃO OCORRÊNCIA. 1 - Constatado pelas instâncias ordinárias que o 

interditando, por absoluta incapacidade, não tem condições de gerir sua 

vida social, com amparo em laudo pericial (extrajudicial) e demais 

elementos de provas, inclusive o interrogatório de que trata o art. 1181 do 

Código de Processo Civil, a falta de nova PERÍCIA em juízo não causa 

nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade dispensável (art. 244 do 

CPC). 2 - Recurso especial não conhecido.” (STJ - Quarta Turma; REsp. nº 

253.733-MG; Rel. Ministro Fernando Gonçalves; j. 16/03/2004) Na mesma 

linha de entendimento: “INTERDICAO . CONSTATADO PESSOALMENTE 

PELO JUIZ, NA AUDIENCIA DE INTERROGATORIO, A ABSOLUTA 

INCAPACIDADE DO INTERDITANDO, DISPENSAVEL A REALIZACAO DE 

PERICIA. APELO IMPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 597147826, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Berenice Dias, 

Julgado em 03/09/1997) “EMENTA: INTERDICAO. PROVA PERICIAL. 

DISPENSAVEL A REALIZACAO DE PROVA PERICIAL SE, ALEM DE A 

INCAPACIDADE TER SIDO CONSTATADA PELO MAGISTRADO NO 

INTERROGATORIO, FORAM APRESENTADOS ATESTADO MEDICO E 

AVALIACAO PSICOLOGICA OFERECIDOS PELA APAE, ONDE O 

INTERDITANDO E ATENDIDO DESDE 1997. APELO IMPROVIDO.” (Apelação 

Cível Nº 70003005923, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Berenice Dias, Julgado em 26/09/2001). Destarte, 

considerando que a finalidade da perícia médica prevista no artigo 1.183 

do Código de Processo Civil é demonstrar a incapacidade do interditando e 

esta restou comprovada durante o interrogatório, a obrigatoriedade do 

exame médico pericial há de ser mitigada, seja em atenção ao princípio do 

livre convencimento do juiz, seja em face do princípio da instrumentalidade 

das formas e razoável duração do processo, erigida a categoria de direito 

fundamental (art. 5.º, inciso LXXVII da CRFB/88) a partir da Emenda 

Constitucional n.º 45/2004, razão pela qual dispenso a realização da prova 

pericial. II. Nomeio, desde já, como curadora especial o Escritório Modelo 

da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e professor-orientador, 

devendo a ser intimado para fins e prazo do art. 752 do NCPC. Neste 

particular, importante frisar a necessidade em resguardar as garantias do 

contraditório e ampla defesa (art. 5°, LV, CF), sendo grave a medida que o 

presente procedimento poderá impor ao interditando, limitando seus 

direitos fundamentais (nesse sentido, Nelson Nery Junior, Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª edição, RT, p. 

1083. III. Outrossim, após a apresentação de defesa pelo curador 

especial, abra-se vista à parte autora e ao Ministério Público, tornando-me 

conclusoso em seguida. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000383-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. W. B. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000383-76.2017.8.11.0003. REQUERENTE: NATHALIA WELUNNA 

BATISTA COELHO VISTOS. Considerando a data do óbito (16.9.2016), 

bem como o teor do extrato constante do ID n. 15037107 e, devido ao 

caráter pessoal do benefício, intime-se o autor para que venha a declinar 

qual parcela pretende proceder ao levantamento, no prazo de cinco dias. 

Intime-se. Rondonópolis, 12 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001436-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. F. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO DE ANDRADE MELO OAB - SP400752 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. B. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1001436-58.2018.8.11.0003. Vistos etc., 1. Prima facie, diante do relatório 

psicológico aportado no ID 16436582, intimem-se as partes para 

manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. No mais, 

considerando a petição de ID 16173535, somada as festividades de final 

de ano que se avizinha, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se quanto ao pleito do genitor, bem como 

apresentar proposta de convivência paterna do período compreendido 

aquele solicitado, festividades de final de ano e férias escolares da 

infante, objetivando conferir celeridade ao feito, evitando-se a prática de 

atos desnecessários e onerosos ao judiciário. Aportando a manifestação, 

intime-se o requerente para querendo, manifestar-se em 48h. 3. Em 

seguida, considerando o relatório apresentado e eventual proposta da 

parte requerida, abra-se vista imediatamente ao Ministério Público para 

parecer no menor prazo possível. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de novembro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007372-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. F. L. P. (REQUERENTE)

D. M. F. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. A. (REQUERIDO)

C. W. L. P. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1007372-98.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE GUARDA aforada por DOMINGOS MESSIAS FRANCISCO 

PEREIRA e HELENA FATIMA LEITE PEREIRA em face de CLEVERSON 

WILLIAN LEITE PEREIRA e JANISLAINE FERREIRA ARTMAN (qualificados 

nos autos). 2. Segundo narra a exordial, resumidamente, os autores, avós 

paternos do menor, postulam a guarda do infante ENZO GABRIEL 

FERREIRA LEITE, que é filho dos requeridos. 3. A inicial foi recebida (ID: 

10542115), oportunidade em que foi deferida a guarda provisória do 

menor em favor dos avós paternos. 4. Na contestação a requerida alega 

que o filho sempre morou com ela e pleiteia a revisão da tutela antecipada, 

para fixar a guarda provisória do menor em seu favor. 5. Realizada 

audiência de conciliação (ID: 11612710) os requerentes firmaram acordo 

com o genitor do menor, pendente de homologação, estabelecendo que a 

guarda do menor ficaria com os avós paternos, podendo o pai do infante 

visitá-lo de forma livre. A genitora do menor não compareceu em 

audiência, justificando sua ausência. 6. Foi realizado estudo psicossocial 

com as partes (ID: 11598084). 7. O representante do Ministério Público 

teceu seu parecer (ID: 13598832) manifestando-se favoravelmente ao 

deferimento da guarda provisória do menos em favor de sua genitora. 8. 

Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 

9. Após o exame dos autos, vê-se que se trata de um caso onde os 

requeridos tiveram um relacionamento amoroso do qual é fruto o menor 

ENZO GABRIEL FERREIRA LEITE, cuja guarda é objeto da presente ação. 

10. Não obstante todas as alegações ventiladas pela parte requerente, 

nada há nos autos que desabone a conduta da requerida, tampouco há 

prova de que o menor não é bem cuidado por ela ou de que sofre maus 

tratos, não se desincumbindo a parte autora do seu ônus probandi, 

conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC, mesmo nesta fase inicial 

do processo. 11. Ademais, analisando com vagar os estudos 

psicossociais realizados no caso em apreço, segundo consta do relatório 

de ID: 11598084, resta claro que o infante se apresenta bem cuidado e 

amparado pela requerida, inclusive manifestando sua vontade de morar 

com a mãe, com assistência necessária para seu desenvolvimento, 

estando inteiramente adaptado ao ambiente vivenciado na residência 

materna, sendo que a requerida, assim como a parte demandante, também 

demonstra total condição de exercer o múnus da guarda do filho. 12. 

Assim, em homenagem ao princípio do melhor interesse do menor, 
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levando-se em consideração, sobretudo, os estudos psicossociais 

realizados no caso dos autos e a vontade do infante, defiro o pedido de 

revisão da tutela de urgência para fixar a guarda provisória do menor em 

favor de sua genitora. 13. Expeça-se o competente termo de guarda 

provisória do menor em favor da requerida. 14. Intimem-se e notifiquem-se 

as partes e seus advogados e o representante do Parquet. 15. Após, 

venham-me conclusos para designação de data para audiência de 

instrução e julgamento. 16. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006500-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. A. B. (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: 

1006500-49.2018.8.11.0003. Em tempo, verifico a ausência do termo de 

audiência em anexo. Desta forma, promovo sua retificação. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008099-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. N. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. P. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc.I. Prima facie,reitere-se a elaboração do estudo psicossocial, 

assinalando o prazo de 10 (dez) dias para juntada aos autos. II. Nomeio, 

desde já, curador especial ao requerido o Escritório Modelo da UNIJURIS 

para, por intermédio de seu advogado e professor-orientador, devendo a 

ser intimado para fins e prazo do art. 752 do NCPC. Neste particular, 

importante frisar a necessidade em resguardar as garantias do 

contraditório e ampla defesa (art. 5°, LV, CF), sendo grave a medida que o 

presente procedimento poderá impor ao interditando, limitando seus 

direitos fundamentais (nesse sentido, Nelson Nery Junior, Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª edição, RT, p. 

1083.III. Com a apresentação do laudo, abra-se vista a parte autora, ao 

curador especial e, após, ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 5(cinco) dias. IV. Em seguida, conclusos. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001817-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE PIMENTEL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT0005773S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PEREIRA LOPES (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE 

REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A 

SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES A FIM DE 

RETIRAR O ALVARÁ RENOVADO.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006321-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JADER DE BRITO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1006321-18.2018.8.11.0003. REQUERENTE: JADER DE BRITO GOMES 

Vistos etc., Cuida-se de Ação de Alvará Judicial aforada JADER DE BRITO 

GOMES, na qualidade de legítimo sucessor de Joelma de Brito Gomes, com 

o objetivo de obter autorização para transmissão da propriedade de um 

veículo automotor deixados pela extinta. Consta dos autos que o 

requerente pretende a transferência do veículo FIAT/PALIO EDX – ANO 

1996/1997 – BRANCO – GASOLINA – RENAVAN 664139647 – CHASSI 

9BD178226TO114943 – PLACA KAD 3210, diante da necessidade em 

regularizar a propriedade do referido. Assevera, oportunamente, que a 

alienação fiduciária gravada no bem foi devidamente baixada, conforme ID 

14865351. Com a inicial veio a documentação pertinente. É o relatório. 

Decido. I. Recebo a inicial e sua emenda registrada mediante petição 

lançada no ID 14865173. II. DEFIRO ao requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. III. Trata-se de Alvará Judicial visando autorização judicial 

para efetuar a transferência de um único veículo de propriedade da 

falecida Joelma de Brito Gomes diretamente em favor do requerente. 

Verifica-se dos autos que não há herdeiros menores ou incapazes e 

trata-se de feito de jurisdição voluntária onde o magistrado “(...) não é 

obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada 

caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna.” (art. 723, 

parágrafo único do CPC). A parte autora é o único filho da falecida, 

inexistindo óbice, portanto, ao deferimento do pleito inaugural, como 

medida de direito (art. 5º, XXX, CF). Posto isso, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, para determinar a expedição de Alvará, com prazo de 90 

(noventa) dias, autorizando a transferência da propriedade do veículo 

FIAT/PALIO EDX – ANO 1996/1997 – BRANCO – GASOLINA – RENAVAN 

664139647 – CHASSI 9BD178226TO114943 – PLACA KAD 3210, melhor 

descritos e caracterizados nos CLRV acostados no ID 14627158, de 

propriedade da falecida JOELMA DE BRITO GOMES em favor do 

requerente JADER DE BRITO GOMES. Faça constar do referido alvará que 

a autorização judicial em questão não eximirá o proprietário do veículo do 

pagamento de multas ou impostos porventura pendentes no ato da 

transmissão. Expeça-se o alvará na forma vindicada. Dispensada a 

prestação de contas. Sem custas, eis que defiro à autora os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita. Providenciadas as determinações supra, 

ao arquivo com as baixas de estilo. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 

de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010146-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUROSINA DA CONCEICAO LIMA SOARES OAB - MT19173/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1010146-67.2018.8.11.0003. Vistos etc., Faculto à parte autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promover a emenda à inicial para retificar o polo ativo, 

notadamente diante da nomenclatura, natureza da ação e 

consensualidade alegada, incluindo a curadora respectiva, acostando os 

documentos necessários e pertinentes, tais como o instrumento 

procuratório, declaração de hipossuficiência e comprovante de endereço, 

sob pena de indeferimento da inicial. Sem prejuízo, no mesmo prazo e sob 

a mesma pena acostar aos autos certidão de nascimento da curatelada, 

devidamente averbada a nos moldes do art. 755, §3º do CPC, eis que 

documentos indispensáveis à propositura da demanda. Findo o prazo, com 

ou sem manifestação, tornem os autos. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 12 de novembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001488-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. P. D. S. (REQUERENTE)

V. G. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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J. D. S. F. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1001488-88.2017.8.11.0003. Vistos etc., I. Prima facie, diante dos laudos 

psicossociais aportados nos eventos 10658687, verifica-se as 

necessidades específicas do menor estão sendo supridas pela genitora, 

estando este sob seus cuidados, o que se mostra aconselhável, nesse 

primeiro momento, que permaneça sob a guarda da mesma, detentora da 

guarda fática do infante, eis que atende o melhor interesse da criança. 

Com efeito, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro óbice ao 

deferimento da guarda provisória vindicada, porquanto, tenho que as 

alegações iniciais e as dispostas no decorrer do feito, notadamente 

corroborada pelos relatórios psicossociais elaborados pela equipe 

multidisciplinar desse Juízo, demonstram a verossimilhança da versão 

apresentada pelo requerente. Dessa forma, entendo conveniente o 

deferimento do pleito para resguardar o bem estar da menor, pois a 

concessão da guarda a genitor dará, ao menos provisoriamente, ensejo 

aos cuidados necessários e mínimos à garantia de sua sobrevivência e 

educação. Posto isto, concedo a guarda provisória do menor V. G. da S. 

F. em favor da sua genitora, Sra. Maria Bernadete Paes da Silva. Lavre-se 

o competente termo, com as cautelas legais. II. Doravante, diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito apresentado, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da sessão de tentativa de autocomposição (CPC, 

art. 139, VI e Enunciado n° 35 do ENFAM). III. A teor do petitório retro, 

reitere-se a citação do requerido nos moldes da decisão inaugural, 

autorizando-se, desde já, a realização da diligência por hora certa, acaso 

constatada pelo Sr. Oficial de Justiça que a parte está se ocultando 

intencionalmente para não ser encontrada, nos exatos termos do que 

dispõe o art. art. 252 do CPC, haja vista que por duas vezes o demandado 

estava ausente sob a informação de que estaria em viagem. Efetivada a 

citação por hora certa, deverá o Sr. Gestor Judiciário observar o quanto 

disposto no art. 254 do CPC. Outrossim, acaso formalizado o ato citatório 

via hora certa, nomeio curador especial ao requerido, na forma do art. 72, 

II, do CPC, na pessoa do advogado e professor-orientador do Escritório 

Modelo do UNIJURIS (Floriano Peixoto), o Dr. Samir Badra Dib. Abra-se 

vista ao mesmo para contestar o pedido, no prazo legal. Após, vista à 

autora, para requerer o que direito ao regular prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cite-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis-MT, 21 de outubro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004615-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. N. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004515-97.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Ante à atualização do 

endereço do requerido, procedam-se as necessárias atualizações no 

sistema, renovando-se a tentativa de citação do mesmo. 2. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito apresentado, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da sessão de tentativa de autocomposição (CPC, 

art. 139, VI e Enunciado n° 35 do ENFAM). Cite-se o requerido, para 

contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, desde que o faça por 

intermédio de advogado (arts. 335, III, 231, V, e 341, todos do CPC). 3. 

Após, abra-se vista à autora para manifestação, no prazo de cinco dias. 

Na sequencia, colha-se parecer ministerial e renove-se a conclusão. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002300-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. D. A. L. (REQUERIDO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO Parte Autora: A. ´P. L., representada por DAIANNE 

PEREIRA DA SILVA. Parte Requerida: RAIMUNDO VICENTE DE ALMEIDA 

LOBATO . PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - FINALIDADE: 

1002300-67.2016.8.11.0003 - PJE - CITAÇÃO DA PARTE RAIMUNDO 

VICENTE DE ALMEIDA LOBATO, brasileiro, convivente, eletricista, portador 

da cédula de identidade RG n°. (não disponível), inscrito no CPF/MF sob o 

nº. (não disponível), endereço eletrônico inexistente, demais qualificações 

ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, para, querendo, 

responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar 

do dia útil seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, 

ambos do CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ALIMENTOS, 

promovida pela parte autora acima. A autora é genitora da menor A. P. L, 

fruto de um relacionamento com o requerido, requerendo seja o mesmo 

condenado ao pagamento de alimentos provisórios, na quantia de 01 (um) 

salário-mínimo, ao final devendo serem fixados definitivamente. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., (...) Doravante, estando o requerido em 

lugar incerto e não sabido, defiro o pedido retro, devendo o mesmo ser 

citado via edital, com o prazo de vinte dias, obedecidas as formalidades 

legais (art. 256, do NCPC), para, querendo, responder a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias a contar do dia útil seguinte ao término do 

prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015), consignadas 

as advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil atual. Na 

hipótese de o requerido não apresentar contestação, forte no quanto 

disposto no art. 72, II, do NCPC, fica desde já nomeado o advogado Dr. 

Samir Badra Dib (UNIJURIS) para apresentar defesa, abrindo-se-lhe vista 

pelo prazo legal. Após, colha-se parecer ministerial. Cumpra-se. Eu, Hélio 

Avelino dos Santos, digitei e subscrevo. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005085-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOCICLETAS 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005085-65.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOTOCICLETAS LTDA Com vistas a atender o pedido da empresa 

executada, formulado nos seguintes termos: "seja recebida a presente 

Exceção de Pré-Executividade e, ao mesmo tempo, declarada a 

suspensão do processo de execução, evitando-se, assim, seja realizada 

realização de qualquer medida constritiva em prejuízo a Excipiente", 

DETERMINO a suspensão do andamento desta execução até que ocorra o 

julgamento do PROCESSO Nº 8017017-62.2016.811.0003 – AÇÃO 

ANULATÓRIA, que tramita perante o Juizado Especial Cível desta 

Comarca. Intime-se. RONDONÓPOLIS, 13 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008056-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos ao requerente, a fim de intimá-lo para querendo 
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apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008712-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA GREGORIO (AUTOR(A))

SEBASTIAO DE SOUZA GREGORIO (AUTOR(A))

ERLI DE SOUZA GREGORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. JOÃO RICARDO FILIPAK 

PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002168-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANALCOUROS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO AO DRº BRUNO OLIVEIRA CASTRO, representando o polo 

passivo, para tomar ciência que houve penhora de veículo automotor em 

nome da parte devedora, via sistema RENAJUD, e para, querendo, no 

prazo legal, oferecer embargos.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012353-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1012353-39.2018.8.11.0003. REQUERENTE: FABIANO PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., No que tange ao 

procedimento, é certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 334, 

determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Ademais, este juízo não conta com conciliadores e 

mediadores para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. 

Assim, por ora, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, 

inciso III e 183/NCPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do 

referido codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 

(quinze) dias. Após, manifeste-se o Ministério Público e conclusos para 

sentença ou saneamento e organização do processo. Por derradeiro, 

consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma 

vez presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da 

justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008420-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BAZAN JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JOSÉ 

BAZAN JUNIORem face do JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO - 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Como causa de pedir, 

sustenta a Impetrante que: “O impetrante prestou Concurso Público para o 

Município de Rondonópolis, tendo sido classificado para o Cargo de 

MÉDICO OBSTETRA-GINECOLOGISTA em 07 (Sétimo) lugar , conforme 

Decreto N° 7.997 de 27 de Julho de 2016 (anexo), publicado no 

Suplemento do Diário Oficial (DioRondon) nº 3764, na data de 01 de agosto 

de 2016, que homologou o RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 

de provas e títulos para provimento efetivo de cargos do QUADRO 

PERMANENTE da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, considerando o 

Edital N.º 001/2016-PMR, Edital N.º 002/2016- PMR, Edital N.º 

006/2016-PMR e Edital N.º 007/2016-PMR ambos em anexo. Ocorre que, 

através do EDITAL DE CONVOCAÇÃO do CONCURSO PÚBLICO Nº 

001-002/006-007 – PMR, EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003 – PMR, o 

Prefeito do Município de Rondonópolis/MT, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com o que determina o Artigo 37, II da Constituição 

Federal e Artigo 16 e seguintes, CONVOCA os candidatos aprovados 

descrito abaixo nos termos do Edital 001-002/006-007/2016 PMR, e 

homologado pelo o Decreto 7.997 de 27/07/2016, a comparecerem no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação do edital. 

(...) Todos os 06 (seis) primeiros candidatos aprovados foram 

convocados, conforme resta comprovado nos editais Diário Oficial - 

DIORONDON Nº 3911– Rondonópolis Terça - Feira, 07 de Março de 2017, 

que convocou os candidatos aprovados em 1º e 2º, e Diário Oficial - 

DIORONDON Nº 3947 – Rondonópolis Sexta - Feira, 28 de Abril de 2017, 

convocou os quatros restantes. Porém, o candidato aprovado em 05º 

lugar requereu prorrogação e foi deferida, passado o prazo legal atribuído 

para se apresentar não consta no edital da prefeitura municipal a portaria 

com a efetiva convocação e nomeação. Vossa Excelência pode confirmar 

as alegações com um clic no site http://www.rondonopol is.mt.gov.br/?

pg=diario, buscando pelo nome Pedro Luiz Carvalho e Silva, não existe 

edital de nomeação em face a aprovação do concurso público. Diante 

dessa vaga remanescente, o impetrante requer a imediata convocação e 

nomeação para assumir a 6ª (Sexta) vaga publicada no edital de abertura 

do concurso.” Partindo de tais premissas, pugna a concessão, in limine e 

inaudita altera pars, do mandamus a fim de que: “conhecer deste Mandado 

de Segurança e lhe dar provimento, para, LIMINARMENTE (Lei 

12.016/2009, art. 7o, III), e, ao final em definitivo, determinar que a 

autoridade Impetrada proceda com a imediata CONVOCAÇÃO e 

NOMEAÇÃO do Impetrante, ao cargo de “Médico Obstetra - ginecologista”, 

nos exatos termos do edital do concurso;” Na decisão deste juízo – id. 

15515316 – foi postergada a análise do pedido de liminar após a 

manifestação do impetrado. Em seguida, o Impetrado apresentou 

manifestação preliminar – id. 16112412 – informando que o 5º aprovado 

para o cargo de Médico Obstetra-Ginecologista, qual seja, Pedro Luiz 

Carvalho e Silva , encontra-se devidamente empossado, bem como todos 

os aprovados dentro do número de vagas para este perfil. Decido. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento. Com efeito, forte 

de que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade 

impetrada, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a 

concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, 

não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável 

pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Logo, como é 

cedido, em situações excepcionais, em que for constatada a efetiva 

violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. De outro 

lado, para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado 

como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 

7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - 

fumus boni iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao 

final - periculum in mora. A espécie não traz elementos que, em princípio, 

autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por 

conseguinte, a relevância do fundamento, uma vez que a parte impetrante 

foi classificada na 7ª posição, isto é, fora do número de vagas previsto no 

edital - 6 (seis) vagas - de ampla concorrência. Essa situação jurídica 

revela, em princípio, que a parte impetrante não tem direito líquido e certo à 

nomeação, limitando seu direito a uma mera expectativa. Ademais, houve 
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informação pelo Impetrado de não resta vacância para o cargo pretendido, 

com a posse do 5º colocado Pedro Luiz Carvalho e Silva, de modo que 

todas as vagas previstas no concurso foram preenchidas, de modo que 

compete à Administração Pública avaliar a conveniência e melhor 

oportunidade para prover seus quadros. Se não bastasse isso, o 

Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou 

que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso 

público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer 

dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição 

na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária 

e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 

837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015), o que 

não é o caso dos autos. Portanto, a mera expectativa de nomeação dos 

candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito 

subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há 

contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas 

existentes. Além disso, em princípio, o periculum in mora não restou 

demonstrado, uma vez que a parte autora não comprovou a ineficácia da 

medida caso seja concedida somente ao final. Ante o exposto, indefiro o 

pedido de liminar. Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e 

desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste 

as informações complementares que entender necessárias. Prestadas as 

informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas ao Ministério Público. 

Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1008566-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1008566-02.2018.8.11.0003. REQUERENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizado pelo SINDICATO 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS/MATO 

GROSSO em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em que se almeja, 

liminarmente e no mérito, a “determinar ao Prefeito de Rondonópolis para 

que cumpra com as formalidades legais, dispostas no art. 16 da Lei 

1.752/90 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de 

Rondonópolis), ou em não sendo esse o entendimento de Vossa 

Excelência, requer subsidiariamente que a Prefeitura de Rondonópolis, 

inclua todos os servidores recém-empossados que estão deixando de 

perceber seus vencimentos mensais (pela desídia do Gestor Municipal em 

assinar o Termo de Posse), na próxima folha de pagamento referentes 

aos meses trabalhados”. Na espécie, em princípio, houve a perda 

superveniente do objeto da demanda, uma vez o réu comunicou nos autos 

que, administrativamente, ocorreram às assinaturas do termo de posse, 

bem como os servidores estão recebendo os seus proventos. Os artigos 

9º e 10º do Código de Processo Civil dispõem que o Juízo não proferirá 

decisão 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 o juiz decidir de ofício. Assim, intime-se a parte autora 

para que se manifeste, no prazo de 05(cinco) dias, esclarecendo quais 

são os servidores que não estão recebendo, bem como se, 

administrativamente, a controvérsia foi resolvida. Intime-se. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009646-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Vistos etc., Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promover o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento de distribuição do feito nos termos do artigo 290 do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os 

autos conclusos para deliberação urgente. Às providências. Edson Dias 

Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009699-79.2018.8.11.0003

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:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Intime-se a parte embargante para, no prazo de 15(quinze) 

dias, promover o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento de distribuição do feito nos termos do artigo 290 do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os 

autos conclusos para deliberação urgente. Às providências. Edson Dias 

Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012415-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DIAS MACHADO DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ASSIS ANCHIETA OAB - MT3.846 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1012415-79.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: MARIA AUXILIADORA DIAS 

MACHADO DE CARVALHO IMPETRADO: 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS 

Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARIA 

AUXILIADORA DIAS MACHADO DE CARVALHO em face do DIRETOR DA 

2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS – MT. O cerne da controvérsia reside no 

direito de se expedir o licenciamento do veículo independente do 

pagamento das multas de trânsito vinculadas ao bem. Com efeito, a parte 

autora afirma, em tese, o não recebimento das notificações dentro do 

prazo legal estabelecido no art. 281 do Código de Trânsito Brasileiro. 

Cumpre ressaltar que o DETRAN disponibiliza extrato, no qual é possível 

se verificar a ocorrência ou não da notificação, bem como outras 

informações em relação à autuação. No caso, a Impetrante apresentou 

extrato apenas em relação a uma multa, de modo que se faz necessário a 

comprovação do não recebimento de todas as notificações. Assim, com 

fundamento no art. 321 do Código de Processo Civil, faculto à parte 

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

apresente o extrato emitido pelo DETRAN a respeito de todas as 

autuações recebidas no veículo objeto da lide, sob pena de indeferimento 

da liminar. Após, conclusos com urgência para apreciar o pedido de 

liminar. Intime-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008758-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEY RIBEIRO FERNANDES (AUTOR(A))

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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos etc., Na espécie, verifico que a controvérsia diz respeito à alegada 

incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua decorrência de 

acidente de trabalho, constatação que apenas é possível por meio da 

realização de perícia médica especializada, razão pela qual, na espécie, a 
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produção da prova pericial se afigura indispensável. Com efeito, o CNJ 

editou a Recomendação Conjunta nº 01 de 15/12/2015, assinada pelo 

Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e 

Ministro do Estado do Trabalho e Previdência Social que dispõe sobre 

ações judiciais que envolvam a concessão de benefício previdenciário. 

Nos termos do art. 1º da referida recomendação “ao despacharem a 

inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, determinarem a 

realização de prova pericial médica, com nomeação de perito do Juízo e 

ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, facultando-se às 

partes a apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes 

técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para o ato;”. Para 

o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deva ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. Cite-se o INSS para que tome conhecimento da 

presente demanda e comunique da perícia médica designada, bem como 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. O INSS 

antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º 

da Lei 8.620/93, por se tratar de ação que tem por objeto o 

restabelecimento de auxílio previdenciário em decorrência de acidente de 

trabalho. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça no 

dia 14.12.2018, às 08h45min, na sala de reuniões da Diretoria do Fórum, 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). Dê-se ciência à empresa Forense Lab do encargo para o 

qual está incumbida, devendo se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, a fim de indicar o médico responsável pela realização da 

perícia médica. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; 

indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados 

pelas partes ao perito. Destaco que a perícia médica deverá ser realizada 

com ou sem a antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja 

efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em favor da 

empresa Forense Lab. Cumpre ressaltar que eventuais pedidos de tutela 

de urgência serão apreciados após a perícia médica. O laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data designada 

para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, intime-se o 

Requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III e 

183/NCPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido 

codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos para sentença. Às providências. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010588-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DE SOUSA ANICESIO (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)

 

Vistos etc., Na espécie, verifico que a controvérsia diz respeito à alegada 

incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua decorrência de 

acidente de trabalho, constatação que apenas é possível por meio da 

realização de perícia médica especializada, razão pela qual, na espécie, a 

produção da prova pericial se afigura indispensável. Com efeito, o CNJ 

editou a Recomendação Conjunta nº 01 de 15/12/2015, assinada pelo 

Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e 

Ministro do Estado do Trabalho e Previdência Social que dispõe sobre 

ações judiciais que envolvam a concessão de benefício previdenciário. 

Nos termos do art. 1º da referida recomendação “ao despacharem a 

inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, determinarem a 

realização de prova pericial médica, com nomeação de perito do Juízo e 

ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, facultando-se às 

partes a apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes 

técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para o ato;”. Para 

o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deva ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. Cite-se o INSS para que tome conhecimento da 

presente demanda e comunique da perícia médica designada, bem como 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. O INSS 

antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º 

da Lei 8.620/93, por se tratar de ação que tem por objeto o 

restabelecimento de auxílio previdenciário em decorrência de acidente de 

trabalho. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça no 

dia 14.12.2018, às 08h30min, na sala de reuniões da Diretoria do Fórum, 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). Dê-se ciência à empresa Forense Lab do encargo para o 

qual está incumbida, devendo se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, a fim de indicar o médico responsável pela realização da 

perícia médica. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; 

indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados 

pelas partes ao perito. Destaco que a perícia médica deverá ser realizada 

com ou sem a antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja 

efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em favor da 

empresa Forense Lab. Cumpre ressaltar que eventuais pedidos de tutela 

de urgência serão apreciados após a perícia médica. O laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data designada 

para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, intime-se o 

Requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III e 

183/NCPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido 

codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos para sentença. Às providências. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010549-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DE SOUZA LISBOA (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)

 

Vistos etc., Na espécie, verifico que a controvérsia diz respeito à alegada 

incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua decorrência de 

acidente de trabalho, constatação que apenas é possível por meio da 

realização de perícia médica especializada, razão pela qual, na espécie, a 

produção da prova pericial se afigura indispensável. Com efeito, o CNJ 

editou a Recomendação Conjunta nº 01 de 15/12/2015, assinada pelo 

Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e 

Ministro do Estado do Trabalho e Previdência Social que dispõe sobre 

ações judiciais que envolvam a concessão de benefício previdenciário. 

Nos termos do art. 1º da referida recomendação “ao despacharem a 

inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, determinarem a 

realização de prova pericial médica, com nomeação de perito do Juízo e 

ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, facultando-se às 

partes a apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes 
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técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para o ato;”. Para 

o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deva ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. Cite-se o INSS para que tome conhecimento da 

presente demanda e comunique da perícia médica designada, bem como 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. O INSS 

antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º 

da Lei 8.620/93, por se tratar de ação que tem por objeto o 

restabelecimento de auxílio previdenciário em decorrência de acidente de 

trabalho. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que compareça no 

dia 14.12.2018, às 08h15min, na sala de reuniões da Diretoria do Fórum, 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). Dê-se ciência à empresa Forense Lab do encargo para o 

qual está incumbida, devendo se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, a fim de indicar o médico responsável pela realização da 

perícia médica. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; 

indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados 

pelas partes ao perito. Destaco que a perícia médica deverá ser realizada 

com ou sem a antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja 

efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em favor da 

empresa Forense Lab. Cumpre ressaltar que eventuais pedidos de tutela 

de urgência serão apreciados após a perícia médica. O laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data designada 

para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, intime-se o 

Requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III e 

183/NCPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido 

codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos para sentença. Às providências. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006208-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ME LEVA BR EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALVES FERREIRA FONTES OAB - GO50068 

(ADVOGADO(A))

CAIO ATILA OLIVEIRA SOUSA OAB - GO52650 (ADVOGADO(A))

KAYKE REZENDE TOLEDO OAB - GO46135 (ADVOGADO(A))

MARCELO PINTO SIADE OAB - GO15118 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Rondonópoli- MT 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1006208-64.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: ME LEVA BR EIRELI 

IMPETRADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE E TRÂNSITO DE RONDONÓPOLI- MT Vistos etc., Cuida-se 

de mandado de segurança impetrado por ME LEVA BR EIRELI em face de 

RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE E TRANSITO DE RONDONÓPOLIS e JOSÉ CARLOS 

JUNQUEIRA DE ARAÚJO - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. 

Como causa de pedir, sustenta a Impetrante que: “Não obstante a 

legalidade de sua atividade econômica, os motoristas profissionais que 

utilizam o aplicativo Me Leva para se conectar com pessoas interessadas 

em contratá-los têm sido severamente repreendidos durante o exercício 

das suas atividades mesmo após a lei 13640 regulamentar a atividade em 

âmbito nacional, tanto por parte de taxistas quanto de moto taxistas. É 

atualmente se encontra sofrendo injusta perseguição por agentes públicos 

ligados às autoridades coatoras em vista do simples exercício do 

transporte individual privado e do uso da plataforma Me Leva. Nesse 

ponto, é importante destacar que o critério inicial para a abordagem de 

motoristas particulares profissionais tem sido o uso do aplicativo 

desenvolvido pela Me Leva, conforme amplamente divulgado e provado 

pelos documentos em anexo. Motoristas que sempre exerceram 

dignamente sua profissão são perseguidos e punidos por utilizarem este 

aplicativo, que torna mais eficiente o desempenho de sua atividade. 

Sanções são injustamente aplicadas sob o argumento de que tais 

profissionais exerceriam atividade irregular; não é incomum a aplicação de 

multas e apreensões de automóveis, o que certamente obsta o livre 

exercício da atividade econômica da impetrante, ferindo de morte diversas 

normas constitucionais e a Legislação Federal, em particular as referidas 

leis 12.587/12 e 12.965/14 em especial em relação as alterações feitas 

pela lei 13.640/18. Além do que no dia 01/08/18 foi feita a apreensão e 

retirada de publicidade afixada em um dos veículos dos motoristas 

parceiros, adesivo esse que é fornecido pela impetrante aos parceiros 

que se destacarem a fim de facilitar a identificação do mesmo pelos 

consumidores a fim de cumprir o direito à informação dos consumidores 

cadastrados. Além do que o município ainda não editou nenhuma lei que 

preveja regras especificas nos limites estabelecido na lei 13.640/18 que 

modificou e acrescentou regulamento do transporte individual na lei 

12.965/14, desta forma não há nenhuma regra a qual os motoristas 

parceiros e/ou a impetrante estejam descumprindo. Assim sendo, justo e 

fundado o receio da impetrante de ter sua atividade econômica ainda mais 

inviabilizada por atos das autoridades coatores do Secretário Municipal de 

Transportes e Transito de Rondonópolis/MT e do Prefeito Municipal de 

Rondonópolis/MT, ou quem os substitua. Partindo de tais premissas, pugna 

a concessão, in limine e inaudita altera pars, do mandamus a fim de: 

“DETERMINAR que as autoridades coatoras apontadas, assim como todos 

os órgãos, departamentos e agentes a elas subordinados, se abstenham 

de praticar quaisquer atos ou medidas que restrinjam ou impossibilitem o 

livre exercício da atividade empresarial da Me Leva, incluindo aqueles: (I) 

contra motoristas e usuários do aplicativo Me Leva pelo simples exercício 

de sua atividade econômica de transporte individual privado conforme 

regulamentado pela lei 13.640/18 que introduziu e modificou a lei 

12.587/12; (II) que obstem o funcionamento e a utilização do aplicativo Me 

Leva por motoristas profissionais; (III) contra o Me Leva pelo simples 

exercício de sua atividade econômica de conexão de provedores e 

usuários de serviços de transporte individual privado, sob pena de multa 

diária a ser fixada por esse MM. Juízo.”. Decido. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de 

liminar não comporta acolhimento. Com efeito, forte de que é passível a 

análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão 

de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Logo, como é cedido, 

em situações excepcionais, em que for constatada a efetiva violação a 

direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. De outro lado, para 

concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como 

ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, 

inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - 

fumus boni iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao 

final - periculum in mora. A espécie não traz elementos que, em princípio, 

autorizam reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, 

por conseguinte, a relevância do fundamento. No caso, nesse juízo de 

cognição sumária, não é crível dar valor absoluto a alegação de 

inviabilização da atividade econômica pelo fato de apreensão do veículo 

Fiat/Palio FIRE WAY, uma vez que as alegações estão fundadas em 

informações unilaterais da Impetrante, inexistindo comprovação concreta 

que o fato ocorreu em razão da utilização do aplicativo. Ora, em princípio, 

o veículo foi apreendido em razão do seu estado de conservação (pneu 

liso) comprometendo a segurança dos passageiros, com amparo no artigo 

230, XVIII do CTN, o que não foi devidamente impugnado pelo Impetrante. 

Cumpre ressaltar que restou consignado no documento de retenção que o 

“veículo retido por pneus lisos, fazendo serviço por aplicativo”. Ademais, 

prima facie, não restou demonstrado qualquer indício de que os 

Impetrados tenham interferido no ato praticado pelo agente que apreendeu 

o veículo, comprovando a “perseguição” ao Impetrante, bem como não 
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restou mencionado qualquer outro ato concreto que demonstre que a 

prestação do serviço está sendo coibida neste município. Com efeito, tal 

circunstância torna temerária a concessão da providência reclamada, 

restando prudente o aguardo da formação do contraditório. Ante o 

exposto, indefiro o pedido de liminar. Notifiquem-se os Impetrados, do 

conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entender 

necessárias. Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se 

vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005619-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE MELLO TOLEDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1005619-72.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DE MELLO 

TOLEDO IMPETRADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, JOSE CARLOS 

JUNQUEIRA DE ARAUJO Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança 

impetrado por PEDRO HENRIQUE DE MELLO TOLEDO em face do PREFEITO 

MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS –JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, 

sustentando como causa de pedir que: O Município de Rondonópolis, na 

data de 10 de Abril de 2015, por seu prefeito em exercício, o senhor José 

Rogério Salles, firmou Termo de Ajustamento de Conduta junto à 2ª 

Promotoria de Justiça, com atribuições de Curadoria do Patrimônio Público, 

com a finalidade de extinção das relações de contratos no serviço público 

municipal e realização e nomeação dos aprovados em concurso público, 

e, apenas em caso de exceção permitida pela Lei municipal nº 3.153/99, 

realização de contratação temporária. Em assim sendo, em fevereiro de 

2016, o então Prefeito de Rondonópolis, Sr. Percival Muniz, publicou o 

Edital n. 001/2016-PMR para provimento de vagas e formação de cadastro 

de reserva para cargos públicos de provimento efetivo da Prefeitura de 

Rondonópolis/MT, contemplando diversas vagas, dentre as quais, para o 

cargo de Engenheiro, com 01 (uma) vaga para ampla concorrência. Em 

abril de 2016, foi publicado o Edital de Retificação e Complementação n. 

006/2016-PMR, alterando as remunerações dos cargos e o cronograma do 

concurso. As provas referentes ao concurso foram aplicadas no dia 29 

de maio de 2016 e, em 24 de junho de 2016, foi divulgado o resultado do 

certame, sendo que o Impetrante foi classificado em 02º (segundo) lugar 

na ampla concorrência. Após realização das provas e fase de recursos, 

foi então homologado pelo DECRETO Nº 7.997, de 27 de julho de 2016 

(documento anexo). Na data de 28 de Abril de 2017, a administração 

então, convoca alguns aprovados e classificados no concurso, nos 

termos do EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 018 – PMR – (documento em 

anexo), dentre eles o candidato aprovado em 1º Lugar para o Cargo de 

Engenheiro Eletricista. Ocorre Excelência que, posterior a tal convocação 

e nomeação, o Impetrado nomeou e mantém em comissão para “Assessor 

de Projetos”, pessoas cuja atividade e formação é de Engenheiro 

Eletricista, inclusive, constando na lista de aprovados em classificação 

posterior a do Impetrante, a exemplo da nomeação da Engenheira 

Eletricista CRISLAYNE CORTES ARVELOS. (Diário anexo). Partindo de tais 

premissas os autores requerem: “imediata convocação e nomeação da 

Impetrante no cargo de “Engenheiro Eletricista”, para o qual foi classificado 

em 2º lugar, haja vista as vagas ocupadas ilegalmente, com nomeações 

em comissão e contratações ilegais realizadas pelo Impetrado, para o 

cargo da Impetrante” O Juízo determinou a suspensão do feito pelo prazo 

de 10 (dez) dias em decorrência do acordo realizado nos autos n. 

1003229-66.2017.8.11.0003 que, por conseguinte, acarretaria na perda 

superveniente do objeto da presente demanda, bem como restou 

consignado que, após o referido prazo, o Impetrante deveria manifestar 

nos autos sobre sua convocação, sob pena de reconhecer como 

satisfeita a obrigação – Id. 14274666 -. DECIDO. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que no tocante à 

pretensão da impetrante, houve perda superveniente do objeto. Com 

efeito, cinge-se a controvérsia quanto ao direito do Impetrante em obter a 

sua convocação e nomeação no cargo de Engenheiro Eletricista aprovado 

no concurso público – Edital 001/2016. Na espécie, é certo que o acordo 

realizado nos autos n. 1003229-66.2017.8.11.0003 acarretou na perda 

superveniente do objeto do presente mandamus, uma vez que restou 

firmado o compromisso de convocação de novos servidores, entre eles, 

para o cargo almejado pelo Impetrante que seria o próximo candidato 

classificado. Logo, se o Impetrante obteve a pretensão almejada – 

convocação no certame -, não mais subsiste o ato tido como coator, 

havendo, assim, a perda superveniente do interesse de agir. Ressalte-se 

que o Impetrante não se manifestou quanto a sua convocação ou não, 

conforme consignado na decisão retro, o que acarretaria no 

reconhecimento da perda superveniente do objeto. Nesse sentido, é a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: MANDADO DE 

SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL 

PELA CARTEIRA IMOBILIÁRIA DO ESTADO. PERDA DE OBJETO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA 

DENEGADA. A comprovação da realização do ato perseguido por parte da 

autoridade coatora torna evidente a perda de objeto, ensejando a extinção 

do processo sem apreciação do mérito. (MS 67966/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 

05/12/2016). GRIFEI. Com efeito, como o presente writ perdeu o seu 

objeto, resta prejudicado o mérito deste mandado de segurança, razão 

pela qual a extinção é medida que se impõe. Ante o exposto, em 

consonância com parecer do Ministério Público, nos termos do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, julgo extinta sem resolução do 

mérito a pretensão contida na peça inicial. Após o trânsito em julgado ao 

arquivo com todas as baixas pertinentes. Sem custas e verba honorária, 

pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos 

Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e art. 10, 

XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Publique-se e registre-se. 

Intime-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004396-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1004396-84.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: EDUARDO HENRIQUE FARIAS 

MONTEIRO IMPETRADO: JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO Vistos 

etc., Com efeito, dispõe o artigo 14, §3º da Lei do mandamus que a 

sentença que conceder a segurança pode ser executada 

provisoriamente, in verbis: Art. 14. Da sentença, denegando ou 

concedendo o mandado, cabe apelação. (...) § 3o A sentença que 

conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, 

salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. 

Assim, intime-se o Impetrado para que proceda a convocação e nomeação 

do Impetrante EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO para o cargo de 

Médico Cirurgião Plástico, conforme Edital nº. 001/2016-PMR, no prazo de 

10(dez) dias, cumprindo a sentença proferida. Após, encaminhe-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça, conforme consignado na sentença – id. 

15591492 -. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006197-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENG9 CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE EICKHOFF OAB - PR61281 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis/MT (IMPETRADO)

ALFREDO VINICIUS AMOROSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 
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1006197-35.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: ENG9 CONSTRUCAO CIVIL 

EIRELI - ME IMPETRADO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS/MT, ALFREDO VINICIUS 

AMOROSO Vistos etc., Compulsando os autos verifico que a parte 

Impetrante foi intimada para recolher a diligência do Oficial de Justiça, mas 

se manteve inerte. Desse modo, intime-se PESSOALMENTE a Impetrante 

para no prazo de 05 (cinco) dias para suprir a falta, em face do art. 485, 

§1º do CPC, sob pena de extinção por abandono de causa, nos termos do 

art. 485 III do Código de Processo Civil. Sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos para sentença extintiva. Intime-se. Às providencias. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010888-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILCELO CARVALHO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1010888-92.2018.8.11.0003. REQUERENTE: NILCELO CARVALHO GOMES 

REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc., Na 

espécie, verifico que a controvérsia diz respeito à alegada incapacidade 

laboral da parte autora, bem como a sua decorrência de acidente de 

trabalho, constatação que apenas é possível por meio da realização de 

perícia médica especializada, razão pela qual, na espécie, a produção da 

prova pericial se afigura indispensável. Com efeito, o CNJ editou a 

Recomendação Conjunta nº 01 de 15/12/2015, assinada pelo Presidente 

do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e Ministro do 

Estado do Trabalho e Previdência Social que dispõe sobre ações judiciais 

que envolvam a concessão de benefício previdenciário. Nos termos do art. 

1º da referida recomendação “ao despacharem a inicial, considerem a 

possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de prova pericial 

médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos 

quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros 

quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando 

data, horário e local para o ato;”. Para o fim de que seja dado 

prosseguimento ao feito, nomeio a empresa Forense Lab para realizar a 

perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 

500,00 (quinhentos reais), em consideração às despesas relativas ao 

deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta Comarca, bem como à 

complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA PROVA, nos termos do 

artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a perícia deva ser 

produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos para a sua 

subsistência. Cite-se o INSS para que tome conhecimento da presente 

demanda e comunique da perícia médica designada, bem como para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, 

que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. O INSS antecipará, 

desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 

8.620/93, por se tratar de ação que tem por objeto o restabelecimento de 

auxílio previdenciário em decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a 

parte autora, pessoalmente, para que compareça no dia 14.12.2018, às 

09h00min, na sala de reuniões da Diretoria do Fórum, com o objetivo de 

realizar a perícia médica, portando todos os exames complementares 

(antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

Dê-se ciência à empresa Forense Lab do encargo para o qual está 

incumbida, devendo se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

a fim de indicar o médico responsável pela realização da perícia médica. 

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, 

I, II e III, do CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao 

perito. Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. 

Cumpre ressaltar que eventuais pedidos de tutela de urgência serão 

apreciados após a perícia médica. O laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da data designada para a perícia. Após 

a apresentação do laudo pericial, intime-se o Requerido, para, querendo, 

contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III e 183/NCPC) com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para sentença. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011153-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDINELIA MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT20445/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

Vistos etc., No que tange ao procedimento, é certo que o Código de 

Processo Civil, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. No entanto, neste Juízo há um alto número de demandas, com o 

não comparecimento dos entes públicos. Além disso, este juízo não conta 

com conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de 

conciliação ou mediação. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no 

prazo legal (arts. 335, inciso III e 183/NCPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, manifeste-se o 

Ministério Público e conclusos para sentença ou saneamento e 

organização do processo. Por derradeiro, consoante o Procedimento de 

Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos 

do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011846-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR FRANCISCO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

Vistos etc., No que tange ao procedimento, é certo que o Código de 

Processo Civil, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. No entanto, neste Juízo há um alto número de demandas, com o 

não comparecimento dos entes públicos. Além disso, este juízo não conta 

com conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de 

conciliação ou mediação. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no 

prazo legal (arts. 335, inciso III e 183/NCPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, manifeste-se o 

Ministério Público e conclusos para sentença ou saneamento e 

organização do processo. Por derradeiro, consoante o Procedimento de 

Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos 

do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011852-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DUARTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

Vistos etc., No que tange ao procedimento, é certo que o Código de 

Processo Civil, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. No entanto, neste Juízo há um alto número de demandas, com o 

não comparecimento dos entes públicos. Além disso, este juízo não conta 

com conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de 

conciliação ou mediação. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no 

prazo legal (arts. 335, inciso III e 183/NCPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, manifeste-se o 

Ministério Público e conclusos para sentença ou saneamento e 

organização do processo. Por derradeiro, consoante o Procedimento de 

Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos 

do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012394-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1012394-06.2018.8.11.0003. AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS RÉU: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO ORDINÁRIA COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” movida pelo SINDICATO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS - MATO 

GROSSO em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Sustenta como 

causa de pedir, em síntese, que a Secretária Municipal de Educação de 

Rondonópolis, no uso de suas atribuições legais, fez publicar o Edital 

001/2018, Diário Oficial Eletrônico nº 4.320 de 05 de novembro de 2018, 

que dispõe sobre o processo eleitoral para escolha de diretores das 

unidades educacionais da rede pública municipal de ensino, para o biênio 

2019-2020. Assevera que o referido edital acabou por legislar, incluindo 

requisitos para inscrição, que não são previstos em lei, impedindo os 

servidores Rodrigues de Carvalho e Ivanilda Alves de Souza Gomes de 

realizarem suas inscrições em face do requisito disposto no art. 4º - 4.2.6 

– que se exige apresentação de “declaração expedida pelo Departamento 

de Gestão de Pessoas de que o candidato não esteja sob licenças 

continuas ou em Readaptação Funcional”. Argumenta, ainda, que o 

sindicato da categoria já apresentou impugnação ao edital referente às 

argumentações aqui apresentadas, mas que até a presente data não 

obteve resposta. Partindo de tais premissas, requer a concessão de tutela 

de urgência para que se permita a participação dos servidores Adevaldo 

Rodrigues De Carvalho e Ivanilda Alves De Souza Gomes no ciclo de 

estudos SEMED a ser ministrado no período de 21 a 23/11/2018. Decido. 

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta 

a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o 

pedido de tutela de urgência encontra guarida. A espécie traz elementos 

que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito 

substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento. 

Com efeito, é certo que o edital é lei que rege o certame e as regras 

previstas nela faz vinculação entre as partes, devendo ser observadas 

por todos. No entanto, o edital, que é a norma regulamentadora do 

certame, deve se pautar pela lei vigente à época de sua publicação, não 

podendo limitar o que a lei não restringiu, isto é, não pode impor condições 

para o preenchimento de cargos, empregos ou funções que não estão 

estabelecidas em lei. No caso, o cargo de diretores das unidades 

educacionais do Município de Rondonópolis é regido pela Lei 

Complementar nº 128, de 06 de julho de 2012, in vebis: Para participar do 

processo de que trata esta lei complementar, o candidato, integrante do 

quadro de docentes e supervisores da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, deve: I - ser servidor público ocupante do quadro 

permanente, efetivo, estatutário que já tenha cumprido o devido estágio 

probatório, estável e os regidos pelo regime CLT; (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 132/2012) II - ter no mínimo 1 (um) ano civil de efetivo 

exercício ininterrupto na unidade que pretende dirigir; (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 132/2012) III - ser habilitado em Licenciatura Plena; IV 

- participar do ciclo de palestra oferecido pela Secretaria Municipal de 

Educação. Por outro lado, o edital apresentou como um dos requisitos para 

participação do certame de que o candidato não esteja sob licença 

contínuas ou em Readaptação funcional, como se vê: 4.2.6 – Apresentar 

declaração expedida pelo Departamento de Gestão de Pessoas de que o 

candidato não esteja sob licença contínuas ou em Readaptação Funcional. 

A) Entende-se por licença contínuas o período de afastamento para 

tratamento de saúde, readaptação de função e acompanhamento familiar 

que ultrapassem a somatória de mais de 120 (cento e vinte) dias nos 

últimos 2 (dois) anos, exceto gozo de férias, maternidade e licença prêmio. 

Ora, dúvidas não há que o edital restringiu a possibilidade de acesso ao 

cargo de diretor das unidades educacionais, uma vez que para sua 

candidatura incluiu um requisito que não está previsto em lei, o que não é 

permitido. Nesse sentido, embora se trate de precedente sobre concurso 

público, bem se aplica a espécie ao fundamentar a impossibilidade da 

administração impor restrição não prevista em lei, como se vê do seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO CARGO DE CIRURGIÃO 

DENTISTA DESCLASSIFICAÇÃO DO APELANTE - EXIGÊNCIA DE 

ESPECIALIDADE REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI INSTITUIDORA DO 

CARGO OU REGULAMENTADORA DA PROFISSÃO IMPOSSIBILIDADE 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE CF, ART. 37, INC. I - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. (...) . 4) Essa necessidade dos requisitos de acesso aos 

cargos públicos virem expressamente previstos em lei, além de ínsita ao 

princípio republicano, é expressão direta dos princípios da legalidade e da 

impessoalidade, pois se a res é pública e a todos pertencem, em idêntica 

proporção, somente aos titulares do poder, através de seus legítimos 

representantes, é dado estabelecer as condições de ingresso no serviço 

público, sob pena de se outorgar ao administrador discricionariedade 

incompatível com as vigas mestras de nossa ordem constitucional e com a 

previsão contida no art. 37, inc. I, de nossa Carta Maior. 5) Não 

estivessem os requisitos de acesso previamente delineados em lei da 

entidade a quem pertença o cargo, o administrador estaria liberto de peias 

jurídicas para estabelecê-los no edital do certame, podendo, ainda que a 

pretexto de escolher o candidato mais qualificado, recrudescer de tal 

forma as exigências que o universo de possíveis candidatos restasse 

plenamente identificável, em descompasso com o princípio da 

impessoalidade. 6) Como a legislação que regulamenta a matéria não 

contempla a exigência que justificou a desclassificação do apelante para o 

cargo no qual ele restou aprovado, falece o instrumento convocatório do 

certame ou qualquer outro ato normativo subalterno da prerrogativa de 

instituir validamente dita exigência, sob pena de invadir competência 

privativa alheia, reservada ao legislador ordinário. Precedentes desta 

egrégia Corte. 7) Uma vez que a exigência administrativa não encontra 

suporte na lei instituidora do cargo e nem naquela que regulamento o 

exercício da profissão no território nacional, não se tem dúvidas em 

proclamar sua nulidade, na esteira da orientação deste egrégio Tribunal, 

determinando a nomeação do apelante, aprovado dentro do número de 

vagas disponibilizado pelo Edital nº 001/2011. 8) Recurso conhecido e 

provido. 1. in Manual de Direito Administrativo. 31ª ed., São Paulo: Atlas, 

2017, p 406 (TJ-ES - APL: 00017515920128080048, Relator: ELIANA 

JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/04/2018, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2018) 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA DOS QUADROS DA POLÍCIA 

CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. POSSE. LEI N.9.264/1996. EXIGÊNCIA DE 

CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. CONCLUSÃO DE CURSO SEQUENCIAL. 

PREVISÃO NO EDITAL DE CONDIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. 1. Nos 
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termos da jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, somente lei 

formal pode fixar condições para o preenchimento de cargos, empregos 

ou funções públicas. 2. A Lei n.9.264/1996, ao dispor sobre o 

desmembramento e a reorganização da Carreira Policial Civil do Distrito 

Federal, exige, como requisito de escolaridade para o cargo de Escrivão 

de Polícia, curso superior completo. 3. A jurisprudência do c. Superior 

Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que os cursos 

sequenciais são considerados de nível superior. Precedentes do STJ. 4. A 

Lei n.9.394/1996 – Lei que instituiu as diretrizes e bases da educação 

nacional – elencou os cursos sequenciais como integrantes dos cursos e 

programas abrangidos pela educação superior. 5. Não pode o edital de 

concurso público estabelecer condição não prevista em lei para a 

ocupação de cargo público. Precedentes do STF. 6. Deu-se provimento ao 

apelo. (TJ-DF - APC: 20140111028058, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data 

de Julgamento: 25/11/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 07/12/2015 . Pág.: 184) Assim, em princípio, a regra existente no 

edital impugnado que estabeleceu novas exigências para participação do 

certame – não estar sob licença contínuas ou em Readaptação Funcional - 

deve ser afastada em razão da ausência de previsão na lei vigente. No 

caso, presente ainda o periculum in mora, uma vez que a participação dos 

servidores Rodrigues De Carvalho e Ivanilda Alves De Souza Gomes no 

ciclo de Estudos promovido pela Secretaria Municipal de Educação que 

ocorrerá de 21 a 23/11/2018 é essencial para a candidatura ao cargo 

almejado de diretor de unidade educacional. Ante o exposto, defiro o 

pedido de tutela de urgência para o fim de determinar a participação dos 

servidores Rodrigues De Carvalho e Ivanilda Alves De Souza Gomes no 

ciclo de Estudos promovido pela Secretaria Municipal de Educação que 

ocorrerá de 21 a 23/11/2018, independentemente, da exigência prevista 

no item 4.2.6 do edital. Cumpre ressaltar que esta decisão não impede a 

não participação dos servidores caso não tenham preenchidos os demais 

requisitos estipulados no edital. Cite-se o Requerido para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo legal, bem como, para que informe se 

tem interesse na designação de audiência conciliatória. Com a defesa, 

vistas ao requerente para impugnar no prazo legal. Por derradeiro, 

consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma 

vez presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da 

justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012208-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1012208-80.2018.8.11.0003. REQUERENTE: CLAUDIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., No que tange ao 

procedimento, é certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 334, 

determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, é certo que a 

controvérsia, em princípio, não permite a autocomposição, nos termos do 

artigo 334, parágrafo 4º, II do Código de Processo Civil e este juízo não 

conta com conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de 

conciliação ou mediação. Ademais, designar audiência nessas hipóteses 

afronta os princípios da economia processual e da duração razoável do 

processo. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no 

prazo legal (arts. 335, inciso III e 183/NCPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença ou saneamento e organização do processo. Por derradeiro, 

consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma 

vez presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da 

justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000311-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA - EPP (EXECUTADO)

LEONIDIO BALBINO GUIMARAES (EXECUTADO)

ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., De início, indefiro o pedido de suspensão do feito pela parte 

executada - id. 12348553 -, uma vez que essa somente serviria para 

postergar a execução, inexistindo direito autorizador para obtenção de 

prazo para levantamentos de recursos para eventual parcelamento. 

Ademais, se pretende buscar parcelamento, o meio cabível é negociação 

extrajudicial diretamente com o credor. De outro lado, verifico que houve a 

interposição de exceção de pré-executividade pelo espólio de LEONIDIO 

BALBINO GUIMARÃES, sendo imprescindível a oportunidade de 

contraditório da parte exequente. Assim, intime-se a parte exequente para, 

querendo, manifestar-se em relação à exceção de pré-executividade 

apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem os autos conclusos para deliberação. Int. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001015-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DILMA GAIAO GENTIL (EXECUTADO)

DILMA GAIAO GENTIL - EPP (EXECUTADO)

 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL ITINERANTE (CPC, ART. 204) CITAÇÃO E 

DEMAIS ATOS – EXECUÇÃO FISCAL PRAZO PARA CUMPRIMENTO 30 

DIAS DEPRECANTE: JUÍZO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT 

DEPRECADO: JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ - MT DADOS DE ORIGEM 

Nº DO PROCESSO: 1001015-39.2016.811.0003 (EXECUÇÃO FISCAL) 

PARTE CREDORA: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ESTADUAL 

ADVOGADO: PROCURADOR - GERAL DO ESTADO PARTE DEVEDORA: 

Dilma Gaia Gentil e Dilma Gaia Gentil-Epp ENDEREÇO: Avenida Doutor José 

Feliciano de Figueiredo, 83, Ap 606, Torre 3, Edifício Piazz, Porto, CEP 

78020-304, Cuiabá/MT. DADOS PARA CUMPRIMENTO FINALIDADE: 

CITAÇÃO da parte devedora por todo conteúdo da petição, cuja cópia vai 

anexa e faz parte integrante desta carta, e do despacho ao final 

transcrito, para, no prazo de cinco (5) dias, PAGAR(EM) A DÍVIDA com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, 

OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO por meio de: 1. Depósito em dinheiro, à 

ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualização monetária; 2. Fiança bancária; 3. Nomeação de bens 

próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, com anuência 

destes. NÃO HAVENDO PAGAMENTO OU GARANTIA DO JUÍZO, proceda 

o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça desse d. juízo aos demais atos 

executórios. e: a) PENHORE-LHE(S) ou ARRESTE-LHE(S) tantos bens 

quantos bastem para satisfação da dívida e acessórios se, decorridos os 

cinco (5) dias, não tiver sido efetuado o pagamento ou garantia da 

execução, devendo constar do auto também a AVALIAÇÃO dos bens 

penhorados. b) INTIME da penhora a parte devedora bem como o(s) 

seu(s) cônjuge(s), se casado for, e o(s) bem(ns) for(em) imóvel(eis). c) 

CIENTIFIQUE a parte devedora do prazo de trinta (30) dias para 

oferecimento de embargos, contados do depósito, da juntada da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora. d) PROVIDENCIE O REGISTRO 

da penhora ou do arresto no Cartório do Registro Público desta Comarca, 

se o bem for imóvel ou a ele equiparado, ou na repartição/órgão 

competente para emissão de certificado de registro, se for veículo ou 

outro bem sujeito a registro, valendo, para qualquer caso, este como 

mandado de registro, a quem os destinatários deverão dar cumprimento 

independentemente do pagamento de custas ou emolumentos (art. 37 da 

LEF). e) PROVIDENCIE O REGISTRO da penhora ou do arresto na Junta 

Comercial, na Bolsa de Valores e na Sociedade Comercial, se forem 

ações, debêntures, parte beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, crédito 

ou direito proprietário nominativo. NÃO HAVENDO EMBARGOS, OU SENDO 

ESTES IMPROCEDENTES, proceder à AVALIAÇÃO E VENDA JUDICIAL dos 
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bens penhorados, praticando todos os demais atos necessários para 

satisfação integral do débito. ADVERTÊNCIAS: a) Em caso de nomeação 

de bens à penhora, deverá a parte devedora observar as disposições do 

art. 655 do CPC e apresentar documento comprobatório da propriedade e 

inexistência de ônus, bem como dar a estimativa do(s) valor do(s) 

mesmo(s). b) Deverá, ainda, a parte devedora, comparecer em cartório 

para assinar o termo de penhora e depósito, acompanhada do seu 

cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no prazo de três (03) dias, a 

contar da sua intimação da aceitação do(s) bem(bens) pela parte credora, 

tudo sob pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a penhora se 

efetivar por oficial de justiça. VALOR DO DÉBITO, INCLUINDO CUSTAS E 

HONORÁRIOS: R$ 28.098,95 DESPACHO/DECISÃO: “I – Cite-se (o)a 

executado(a) para pagar o débito no prazo de 05 cinco dias (Art. 8° da Lei 

6.830/80), ou garantir a execução nomeando, inclusive, bens a penhora, 

observada a ordem prevista no artigo 9° da mesma lei. II – Caso não pague 

a dívida, nem garanta a execução, deverão ser penhorados tantos bens 

quanto bastem para a satisfação do débito. III – Garantido o juízo, (o)a 

executado(a) poderá, no prazo de 30 dias (art. 16 da mesma lei), oferecer 

embargos. IV – Para pronto pagamento, fixo os honorários em 10% do 

valor da causa. V – Em sendo frustrada a citação por carta, expeça-se o 

devido mandado de citação pessoal, intimando-se a Fazenda para 

recolhimento da diligência, em 05 dias. VI – Transcorrido o prazo de 30 

dias e sem o recolhimento da diligência para citação, pela Fazenda, 

expeça-se intimação pessoal para, em 05 dias, sob pena de extinção, art. 

487, III do CPC, promover o pagamento do valor da diligência. VII – Sendo 

frustrada a citação pessoal, remetam-se os autos ao exequente para, em 

05 dias, sob pena de extinção por ausência de procedibilidade (dada a 

não triangularização da lide), apresentar endereço atual e correto do 

devedor; oportunidade em que poderá requerer a citação por oficial de 

justiça, momento em que deverá promover o depósito da diligência em até 

30 dias. VIII – Não sendo cumprido, pela Fazenda, os itens VI ou VII, 

voltem-me para sentença extintiva.” Rondonópolis - MT, 05 de novembro 

de 2018. Edson Dias Reis Juiz(a) de Direito(a) CERTIFICO ser autêntica a 

assinatura supra, do MM., Juiz desta Vara/Comarca, Dr. Edson Dias Reis. 

JEANNIE CARLA COSTA GONCALVES Gestora(a) Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106100

Notificação

Notificação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008420-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BAZAN JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

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 NOTIFICAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX 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. 1008420-58.2018.8.11.0003 

Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: [CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]

->MANDADO DE SEGURANÇA (120) POLO ATIVO: Nome: JOSE BAZAN 

JUNIOR Endereço: AVENIDA SAGRADA FAMÍLIA, sn, VILA AURORA I, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-032 POLO PASSIVO: Nome: JOSE 

CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 

VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-100 Nome: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

NOTIFICAÇÃO DA(S) AUTORIDADE(S), acima qualificada(s), para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, PRESTEM AS INFORMAÇÕES QUE ENTENDER 

NECESSÁRIAS (art. 7º, I e II, Lei nº 12.016/2009), nos termos da decisão e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. 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. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. RONDONÓPOLIS, 13 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.

Notificação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006208-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ME LEVA BR EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALVES FERREIRA FONTES OAB - GO50068 

(ADVOGADO(A))

CAIO ATILA OLIVEIRA SOUSA OAB - GO52650 (ADVOGADO(A))

KAYKE REZENDE TOLEDO OAB - GO46135 (ADVOGADO(A))

MARCELO PINTO SIADE OAB - GO15118 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Rondonópoli- MT 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1006208-64.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: ME LEVA BR EIRELI 

IMPETRADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE E TRÂNSITO DE RONDONÓPOLI- MT Vistos etc., Cuida-se 

de mandado de segurança impetrado por ME LEVA BR EIRELI em face de 

RODRIGO METELLO DE OLIVEIRA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE E TRANSITO DE RONDONÓPOLIS e JOSÉ CARLOS 

JUNQUEIRA DE ARAÚJO - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. 

Como causa de pedir, sustenta a Impetrante que: “Não obstante a 

legalidade de sua atividade econômica, os motoristas profissionais que 

utilizam o aplicativo Me Leva para se conectar com pessoas interessadas 

em contratá-los têm sido severamente repreendidos durante o exercício 

das suas atividades mesmo após a lei 13640 regulamentar a atividade em 

âmbito nacional, tanto por parte de taxistas quanto de moto taxistas. É 

atualmente se encontra sofrendo injusta perseguição por agentes públicos 

ligados às autoridades coatoras em vista do simples exercício do 

transporte individual privado e do uso da plataforma Me Leva. Nesse 

ponto, é importante destacar que o critério inicial para a abordagem de 

motoristas particulares profissionais tem sido o uso do aplicativo 

desenvolvido pela Me Leva, conforme amplamente divulgado e provado 

pelos documentos em anexo. Motoristas que sempre exerceram 

dignamente sua profissão são perseguidos e punidos por utilizarem este 

aplicativo, que torna mais eficiente o desempenho de sua atividade. 

Sanções são injustamente aplicadas sob o argumento de que tais 

profissionais exerceriam atividade irregular; não é incomum a aplicação de 
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multas e apreensões de automóveis, o que certamente obsta o livre 

exercício da atividade econômica da impetrante, ferindo de morte diversas 

normas constitucionais e a Legislação Federal, em particular as referidas 

leis 12.587/12 e 12.965/14 em especial em relação as alterações feitas 

pela lei 13.640/18. Além do que no dia 01/08/18 foi feita a apreensão e 

retirada de publicidade afixada em um dos veículos dos motoristas 

parceiros, adesivo esse que é fornecido pela impetrante aos parceiros 

que se destacarem a fim de facilitar a identificação do mesmo pelos 

consumidores a fim de cumprir o direito à informação dos consumidores 

cadastrados. Além do que o município ainda não editou nenhuma lei que 

preveja regras especificas nos limites estabelecido na lei 13.640/18 que 

modificou e acrescentou regulamento do transporte individual na lei 

12.965/14, desta forma não há nenhuma regra a qual os motoristas 

parceiros e/ou a impetrante estejam descumprindo. Assim sendo, justo e 

fundado o receio da impetrante de ter sua atividade econômica ainda mais 

inviabilizada por atos das autoridades coatores do Secretário Municipal de 

Transportes e Transito de Rondonópolis/MT e do Prefeito Municipal de 

Rondonópolis/MT, ou quem os substitua. Partindo de tais premissas, pugna 

a concessão, in limine e inaudita altera pars, do mandamus a fim de: 

“DETERMINAR que as autoridades coatoras apontadas, assim como todos 

os órgãos, departamentos e agentes a elas subordinados, se abstenham 

de praticar quaisquer atos ou medidas que restrinjam ou impossibilitem o 

livre exercício da atividade empresarial da Me Leva, incluindo aqueles: (I) 

contra motoristas e usuários do aplicativo Me Leva pelo simples exercício 

de sua atividade econômica de transporte individual privado conforme 

regulamentado pela lei 13.640/18 que introduziu e modificou a lei 

12.587/12; (II) que obstem o funcionamento e a utilização do aplicativo Me 

Leva por motoristas profissionais; (III) contra o Me Leva pelo simples 

exercício de sua atividade econômica de conexão de provedores e 

usuários de serviços de transporte individual privado, sob pena de multa 

diária a ser fixada por esse MM. Juízo.”. Decido. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de 

liminar não comporta acolhimento. Com efeito, forte de que é passível a 

análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão 

de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Logo, como é cedido, 

em situações excepcionais, em que for constatada a efetiva violação a 

direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. De outro lado, para 

concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como 

ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, 

inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - 

fumus boni iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao 

final - periculum in mora. A espécie não traz elementos que, em princípio, 

autorizam reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, 

por conseguinte, a relevância do fundamento. No caso, nesse juízo de 

cognição sumária, não é crível dar valor absoluto a alegação de 

inviabilização da atividade econômica pelo fato de apreensão do veículo 

Fiat/Palio FIRE WAY, uma vez que as alegações estão fundadas em 

informações unilaterais da Impetrante, inexistindo comprovação concreta 

que o fato ocorreu em razão da utilização do aplicativo. Ora, em princípio, 

o veículo foi apreendido em razão do seu estado de conservação (pneu 

liso) comprometendo a segurança dos passageiros, com amparo no artigo 

230, XVIII do CTN, o que não foi devidamente impugnado pelo Impetrante. 

Cumpre ressaltar que restou consignado no documento de retenção que o 

“veículo retido por pneus lisos, fazendo serviço por aplicativo”. Ademais, 

prima facie, não restou demonstrado qualquer indício de que os 

Impetrados tenham interferido no ato praticado pelo agente que apreendeu 

o veículo, comprovando a “perseguição” ao Impetrante, bem como não 

restou mencionado qualquer outro ato concreto que demonstre que a 

prestação do serviço está sendo coibida neste município. Com efeito, tal 

circunstância torna temerária a concessão da providência reclamada, 

restando prudente o aguardo da formação do contraditório. Ante o 

exposto, indefiro o pedido de liminar. Notifiquem-se os Impetrados, do 

conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entender 

necessárias. Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se 

vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 263/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidora Dario Ramos de Lima, matrícula 5848, 

Técnico Judiciário PTJ, designado Gestor Administrativo III, estará afastado 

de suas funções por motivo de férias, no período de 19.02.2018 a 

10.03.2018;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Rosely Suber, Matrícula n. 4114, Técnica Judiciária 

PTJ, para exercer a Função de Gestora Administrativa III, no período de no 

período de 19.02.2018 a 10.03.2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 19 de fevereiro de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000625-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000625-33.2016.8.11.0015. AUTOR(A): MARCOS DA 

SILVA SANTOS RÉU: BANCO BMG Vistos etc. Tutela de urgência mantida, 

contestação produzida, réplica juntada. Assim, especifiquem as partes as 

provas outras que ainda pretendam produzir, justificando-as 

pormenorizadamente, no prazo de 10 dias. A seguir, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 12 de novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001811-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DIOLINDO ALMEIDA (RÉU)

MARCELO TADEU DE TOLEDO BARCA (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: Manifestar acerca do(a/s) Aviso de Recebimento Postal que 

se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 16489499 ).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010029-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ERNESTO BOLLICO DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO(A))
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MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME BATISTA DA SILVA (RÉU)

PAULO ROGERIO WEBER (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010029-40.2018.8.11.0015. AUTOR(A): RAFAEL 

ERNESTO BOLLICO DO AMARAL RÉU: PAULO ROGERIO WEBER, 

GUILHERME BATISTA DA SILVA Vistos etc. Em virtude de readequação de 

pauta, por ter sido decretado pela Portaria n.º 1.333/2018-PRES, da 

Presidência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ponto facultativo no 

dia 19/11/2018, REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o dia 18 de 

fevereiro de 2019, às 15:00 horas. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 12 

de novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006413-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO RIO PARANÁ 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR APARECIDO FAVARETO (REQUERIDO)

MARIA INES FAVARETO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO 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 Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013316-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIMPA ENTULHOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SEDUC (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO SALIM CARONE OAB - 103.901.137-35 (PROCURADOR)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado de citação da requerida GEOTOP 

CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006143-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR CASONATTO (EXEQUENTE)

SIMONE KOTHRADE CASONATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEISE TASSIANA MARCHIORO PRATES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO 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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008717-29.2018.8.11.0015

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:

DEBORA GABRIELA MATOS FERNANDES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO 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 
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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: 1008263-49.2018.8.11.0015

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:

HORING & CIA LTDA - EPP (RÉU)

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 84,00 (oitenta e 

quatro reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, 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 Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008083-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RV - INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO RAMOS OAB - SC28851 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ELIANE VAREA FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO 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 Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009998-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIANO OLAVO PIVETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BARROS DE MACEDO OAB - MT7667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAÇÃO Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 168,00 (cento e 

sessenta e oito reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à 

diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de 

Mandado de Avaliação, 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 Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010830-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MG56780 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA KULKAMP EYNG (REQUERIDO)

LEILO LIDER EVENTOS E PUBLICIDADES SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

ELIANE INES KULKAMP EYNG (REQUERIDO)

JOSE LUIZ EYNG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 
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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: 1007499-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI PETRY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DA CONTADORIA 

ID Nº 16460418.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010647-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ELY JORGE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CL ADMINISTRACAO E VENDAS DE CONSORCIOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010647-82.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS 

ELY JORGE DE SOUZA REQUERIDO: CL ADMINISTRACAO E VENDAS DE 

CONSORCIOS EIRELI - EPP Vistos etc. Medida cautelar em caráter 

antecedente, movida por Carlos Ely Jorge de Souza em face de CL 

Administração e Venda de Consórcios Eirelli, consistente no bloqueio 

judicial via sistema bacenjud, no valor de R$ 110.000,00 nas contas 

bancárias de titularidade da parte requerida. Narrado que ao adquirir um 

consórcio em andamento para aquisição de um caminhão para incrementar 

sua atividade profissional, foi lhe oferecido pela mesma consultora de 

venda um consórcio para a aquisição de um imóvel residencial na cidade 

de Sinop-MT, ambos passíveis de pronta contemplação mediante “lance 

embutido” e constituição de uma garantia real suficiente. Sustentado que o 

consórcio do caminhão se concretizou. Entretanto, teria sido informado 

pela consultora que deveria efetuar pagamento em dinheiro para alcançar 

a contemplação, e com isso fazer jus a duas cartas de crédito imobiliárias. 

Induzido, efetuou quatro depósitos e uma transferência, totalizando o valor 

de R$ 110.000,00. Ressaltado que após tal repasse, a consultora deixou 

de atender aos seus chamados e apontar as próximas etapas do negócio 

entabulado, o que levantaram suspeitas. Em consulta na rede mundial de 

computadores descobriu que a empresa demandada, não está 

credenciada junto ao Banco Central do Brasil, não guarda qualquer 

relação com o Consórcio Realiza (com a qual regularmente contratou o 

consórcio do caminhão), bem como ela e seu único proprietário e sócio 

administrador são demandados em diversos processos judiciais, inclusive 

certificado em um deles que não está em funcionamento no endereço 

declarado em seu cadastro na Receita Federal do Brasil. Arguido que a 

probabilidade do direito encontra-se demonstrada no fato da empresa 

aparentemente ter encerrado suas atividades comerciais no local onde, 

algum dia, funcionou sua sede; e o perigo de dano ou ainda risco ao 

resultado útil do processo está no pretendido arresto, que poderá 

viabilizar a eficácia da ação de repetição de indébito que será aviada no 

prazo legal. É o relato do necessário. Decido o pedido liminar. O art. 305 do 

Código de Processo Civil determina que, a petição inicial da ação que visa 

à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu 

fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o art. 

300, § 2.º, do aludido Codex, preceitua que “a tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia”. Outrossim, como 

ensina o mestre Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Processo 

Cautelar, 19.ª ed., Leud, p. 191: “... para assegurar a eficiência que se 

espera da medida, deve-se entender que subsiste, tal como um princípio 

geral, a admissibilidade do arresto sempre que, antes da decisão, for 

provável a ocorrência de atos capazes de causar lesões, de difícil e 

incerta reparação, ao direito de uma das partes...”. No caso vertente, 

alegou a parte autora que a empresa demandada não está em 

funcionamento no endereço declarado em seu cadastro na Receita 

Federal do Brasil, qual seja, Avenida IX, n.º 81, Loja n.º 02, na cidade de 

Maracanaú, Estado do Ceará, CEP: 61.901-090. Não está credenciada no 

Banco Central do Brasil, assim como ela e seu único proprietário e sócio 

administrador são demandados em diversos processos judiciais. O que a 

parte autora expôs como fundamento de sua pretensão tem alicerce na 

documentação coligida. Os comprovantes de depósitos e/ou transferência 

de Id. 16256134, 16256138, 16256242, 16256244 e 16256247, 

demonstram ter efetuado o pagamento da quantia de R$ 110.000,00 em 

favor da parte requerida. Evidenciada, assim, sua boa-fé, embora, de 

regra, a vítima de provável estelionato tem espevitada cupidez, 

“crescendo os olhos” sobre negócio tremendamente vantajoso. “Cuando la 

limosna es demasiado el santo desconfia”, já ensinava inclusive em outras 

línguas adágio popular. Nesse passo, deve ser ressaltado que o autor, 

talvez com certa ingenuidade, foi atendido, conjunturalmente, inclusive 

quanto ao negócio jurídico que reputou real e lícito (aquisição de consórcio 

de um caminhão), por uma mesma consultora de vendas, porquanto seja 

comum tais consultores representarem ou atenderem mais de uma 

empresa. O que pode ter facilitado a provável artimanha. Mas R$ 

110.000,00, até para gente rica, não deixa de ser algo expressivo. Mas 

cada um “investe” o que lhe sobra no empreendimento que mais lhe 

cobiça. Probabilidade não só do direito, mas do prenunciado ardil que 

levou, sem muito esforço, a expressiva quantia que ora se tenta reaver 

por este arresto a ser efetivado via sistema bacenjud. O fato da empresa 

requerida não estar em regular funcionamento no endereço declarado em 

seu cadastro na Receita Federal do Brasil, consoante certificado pela 

Oficial de Justiça, Sra. Roberta Mesquita da Costa Kisshita, noutros autos, 

da ação n.º 3336-17.2017.8.06.0117, a instruir a causa; e a volumosa 

gama de processos que o proprietário, único sócio administrador dela, 

apontado no comprovante de inscrição e situação cadastral, possui em 

seu desfavor perante o juízo de Fortaleza - CE, inclusive na seara criminal. 

Como visto, bem possível que a sistemática adotada pela fugidia requerida 

em face do autor, clara tez de cilada, faz parte de sua sagaz e astuciosa 

forma de atuação, urgindo a providência liminar como forma de contornar 

o anunciado prejuízo advindo de um potencial negócio que ele, autor, 

iniciou entabular de maneira bem intencionada. Perigo de dano ao direito do 

autor, com elevado risco ao resultado útil do processo, se não atendido 

seu pleito de chofre e incontinenti. São dados concretos que não deixam 

de sinalizar a necessidade de proteção do direito da parte autora, a 

consubstanciar o alegado, que se conforma com o desiderato final 

almejado de repetição de indébito. De considerar, na conjuntura, a 

esperada boa-fé e lisura processual com que devem se pautar as partes 

em juízo (art. 77, inciso I, do CPC). O que, em cotejo com os elementos de 

convicção suso anotados, eleva a tese expendida à probabilidade de 

razão naquilo que está exposto, com evidente perigo de dano ou, ainda, o 

risco ao resultado útil do processo. Isto posto, presentes os requisitos 

legais do art. 300 do CPC, nos termos da disposição consignada no art. 

305 da Lei processual supracitada, DEFIRO o pedido de arresto de 

numerários em contas bancárias de titularidade da parte requerida, até a 

quantia demonstrada do suposto prejuízo de R$ 110.000,00, mediante 

bloqueio BACENJUD. Proceda-se, pois, à pesquisa online, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, em nome da parte 
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requerida CL Administração e Venda de Consórcios Eirelli – CNPJ n.º 

25.111.991/0001-00. Se exitoso o bloqueio de alguma importância, 

DETERMINO seja transferida para a conta depósitos judiciais, vinculando-a 

a este processo. Enfim, cite-se a parte ré para, em cinco (05) dias, 

querendo, apresentar a defesa que tiver, indicando as provas que 

pretender (art. 306 do CPC), sob pena de, não contestando a ação, serem 

presumidos aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

requerente, nos termos dos arts. 307 e 344 do mesmo estatuto processual 

civil. Alerto ainda a parte autora que, efetivada a tutela cautelar, deverá 

deduzir o pedido principal no trintídio legal, apresentado nestes mesmos 

autos, consoante disposição dos arts. 308 do mesmo Codex. Cessará a 

eficácia da tutela cautelar ora concedida em caráter antecedente, se a 

parte autora não deduzir o pedido principal no referido prazo legal; ou está 

não for efetivada dentro de 30 dias; ou quando o juiz julgar improcedente o 

pedido principal formulado por ela; ou extinguir o processo sem resolução 

de mérito, a teor do art. 309 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

08 de novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009244-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE ARAUJO PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO 

UNIAO PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009244-78.2018.8.11.0015. AUTOR(A): VALDIR DE 

ARAUJO PERES RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP 

Vistos etc. Designo audiência de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 

2019, às 14:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para 

onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida 

com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer 

à solenidade acima marcada. 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, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo 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 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 12 de 

novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008888-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON APARECIDO LEITAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SEGURA OAB - SP123414 (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN OAB - DF02977 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008888-83.2018.8.11.0015. AUTOR(A): NILSON 

APARECIDO LEITAO RÉU: SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA Vistos etc. 

Designo audiência de conciliação para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 

13:00 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. 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, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 12 de 

novembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010701-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELICIO JOSE DOS SANTOS OAB - TO0003375A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO APARECIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010701-48.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ADEVALDO 

DE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: AGUINALDO APARECIDO DA SILVA 

Vistos etc. A parte requerente pugna a concessão da gratuidade da 

justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as 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, a comprovar a sua alegada hipossuficiência. 

Dicção dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do 

aludido dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada, notadamente apresentar 

documentos dos seus rendimentos, na qualidade de vigilante ou, 

querendo, recolher as custas e despesas processuais, sob pena de 

cancelamento no distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290 

e 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de novembro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível
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Intimação

Intimação 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)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro centro, na cidade de Sinop, e , devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005629-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILEIA MELO DA SILVA (RÉU)

WAGNER DOS SANTOS PINHEIRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005629-80.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Preliminarmente, recebo a emenda da inicial de ID 13695069/13695170, 

para juntada de documentos que comprovem a alegada hipossuficiência 

financeira. 2. Sabe-se que a gratuidade da justiça é instituto destinado aos 

hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do 

próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 3. 

Ademais, inobstante as determinações elencadas no artigo 99 do CPC, a 

presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. 4. Pois bem. Inobstante os 

argumentos despendidos pelo requerente, verifico que os documentos 

acostados não são suficientes para comprovação de sua hipossuficiência 

financeira, tampouco condizem com a alegada renda mensal de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), notadamente pelo fato de arcar com 

pagamento mensal de consórcio, no importe de R$ 1.044,23 (mil e 

quarenta e quatro reais e vinte e três centavos), bem ainda, pelo fato de 

ser proprietário do veículo envolvido no acidente em questão, o qual está 

avaliado em R$ 59.022,00 (cinquenta e nove mil e vinte e dois reais) na 

tabela fipe (http://veiculos.fipe.org.br/). 6. Logo, perfaz evidente que o 

requerente não pode ser considerado como pobre na acepção da Lei nº 

1.060/50 e do artigo 98 e do CPC, razão pela qual, indefiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita. 7. Assim sendo, intime-se a requerente, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda 

ao recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento 

da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, e por consequência, 

o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 e 485, I, do CPC. 

8. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 9. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

24 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002614-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA REGINA DE MORAES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002614-74.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 7830169). 2. Por 

conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação e, 

considerando o prazo final estipulado para o cumprimento (10.05.2021), 

com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, interpretado extensivamente, 

determino o arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação 

da parte interessada. 3. Decorrido o prazo acima, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, consignando que a inércia ensejará extinção do 

processo pelo pagamento (NCPC, art. 924, II). 4. Proceda-se a baixa no 

relatório estatístico das atividades forenses, mantendo em aberto na 

Distribuição. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 27 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004329-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRIDI DI DOMENICO & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO BORTOLUZZI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO Certifico que, nesta data foi, juntado a devolução da 

carta citação, pela ECT com alínea "AUSENTE". Sinop, 13 de novembro de 

2018. Aricelma Lúcia da Silva Auxiliar Judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000802-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BRUNO BORGES REALTO (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)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000802-60.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Tendo em vista que decorreu lapso temporal superior ao 

prazo requerido na petição sob Id. 13815495, 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, 13 de novembro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001378-53.2017.8.11.0015

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:

RILDO 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: 1001378-53.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Tendo em vista que decorreu o prazo de suspensão 

requerido na petição sob Id. 14311566, determino a intimação da parte 

autora, por meio de seus advogados, se manifeste nos autos, formulando 

os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, 
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sem resolução de mérito. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de novembro 

de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008243-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (RÉU)

COLÉGIO JOÃO PAULO I (RÉU)

 

Certifico que procedi à juntada da correspondência devolvida AR 

JJ910404401BR ( Rep. Legal - Colégio João Paulo I ), e segundo a EBCT " 

Colégio Desconhecido no Endereço". ( Observação: O mesmo AR foi 

juntado no ID 16332931 e certificado no ID 16332922)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009103-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA VOLKWEIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009103-93.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Tendo em vista que decorreu lapso temporal superior ao 

prazo requerido na petição sob Id. 15215116, 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, 13 de novembro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006138-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUES & DELLA VEDOVA LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO VULPINI DELLA VEDOVA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedi à juntada da Carta Precatória com diligência negativa.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010903-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REIKER RESENDE REIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI OAB - MT22803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010903-25.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que, nesta data, 

procedi com a retificação da autuação a fim de que conste a classe 

judicial correta. 2. Intime-se o requerente, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, 

complemente a inicial, juntando aos autos cópia da nota fiscal e da 

garantia estendida do veículo (se houver), sob pena de indeferimento da 

tutela vindicada. 3. Por conseguinte, diante do poder-dever do juiz, 

conforme dispõe o §3º do artigo 292 do CPC, bem como considerando os 

incisos V e VI, do referido artigo, determino, de ofício, a correção do valor 

atribuído à causa, para o valor de R$ 80.572,86 (oitenta mil quinhentos e 

setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), sendo a quantia de R$ 

60.572,86 (sessenta mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e seis 

centavos) referentes ao conserto vindicado pelo requerente e a 

importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referentes à quantia 

pretendida a título de reparação pelo suposto dano moral. Corrija-se na 

D.R.A. 3.1. Assim, em regular prosseguimento ao feito, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao consequente 

recolhimento das custas complementares, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (parágrafo único do artigo 321 do CPC). 4. Após, com ou 

sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de novembro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010775-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAMAR SAKIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO DORNELLES OAB - RS30740 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIO MIGLIORINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010775-05.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Compulsando os autos, verifica-se que os 

documentos que instruem este feito consubstanciam-se em: petição 

endereçada à Diretoria do Foro para cumprimento da missiva (Id. 

16351626); petição inicial e procuração (Id. 16351942); boleto de 

pagamento e guia (Id. 16351944); petição endereçada ao Juízo da 4.ª Vara 

Cível requerendo a expedição de carta precatória (Id. 16351950); petição 

endereçada à Diretoria do Foro requerendo o cumprimento da missiva, 

indicando o endereço da parte ré e informando a devolução das 

precatórias anteriores (Id. 16351951); petição endereçada ao Juízo da 4.ª 

Vara Cível requerendo a expedição de carta precatória, acompanhada de 

documentos, despacho, ofício de remessa de carta precatória, extrato de 

andamento processual do TJMT referente a carta precatória sob código 

262836 (Id. 16351956); ofício devolvendo a carta precatória distribuída no 

Juízo da Sexta Vara Cível desta Comarca sob código 231820, despacho 

do Juízo da Sexta Vara Cível desta Comarca, guias e comprovantes de 

pagamento, certidão emitida pela Gestora e extrato de consulta do TJRS 

(Id. 16351958) e documento via “malote digital” indicando a devolução da 

carta precatória por se encontrar desacompanhada das guias de 

recolhimento de custas (Id. 16351962), entretanto, ausente a carta 

precatória exarada pelo Juízo Deprecante solicitando providências para 

cumprimento a este Juízo. 2. Assim, oficie-se ao Juízo da 4.ª Vara Cível da 

Comarca de Passo Fundo/RS, solicitando o envio da carta precatória 

emitida pelo Juízo para fins de citação da parte ré, referente aos autos 

sob n. 021/1.11.0003214-4 (CNJ: 0020536-27.2011.8.21.0021). 3. Cumpre 

assinalar que as cartas precatórias mencionadas nos autos – código 

231820 e código 262836 – distribuídas perante o Juízo da Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, foram devolvidas à 

origem em 21.07.2015 e 27.06.2017, respectivamente, não havendo outras 

cartas precatórias em andamento, além da presente. 4. Com a juntada do 

documento faltante, voltem-me conclusos. 5. Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem resposta, fica autorizada a devolução ao Juízo de origem, 

independentemente de nova determinação, nos termos dos artigos 393 e 

991 da CNGC/MT. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 9 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000455-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

L G MADEIRAS LTDA - EPP (RÉU)

LAURI ANTONIO BALBINOT (RÉU)

GIOVANI ELICKER (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000455-61.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Proceda-se nova tentativa de citação dos réus, 

nos termos da decisão contida no Id. 3237197. 2. Em atenção ao pedido de 

citação por hora certa (Id. 13683011), esclareço que tal modalidade 

independe de autorização expressa do juiz, sendo aplicável quando 

houver suspeita de ocultação, a ser verificada pelo(a) oficial(a) de justiça 

no cumprimento do ato citatório. 3. Desse modo, o(a) Sr(a). Oficial(a) de 

Justiça deverá verificar se há suspeita de ocultação, e se é o caso de 

utilização de tal medida, certificando-se. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 12 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011073-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011073-31.2017.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

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

esclareça/ratifique a desistência da presente ação, uma vez que as peças 

contidas no Id. 15666987 e Id. 15667316 estão endereçadas ao juízo de 

outra Comarca e indicam outros autos, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 

3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de novembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010671-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURO GONCALVES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO COCATTO FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010671-13.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de novembro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000020-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR ADILIO CENTENARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO OAB - MT0014027S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000020-19.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. 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”. 2. Nesse contexto, 

verifica-se que a competência para processar e julgar os feitos onde seja 

parte, interessada ou interveniente as Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal é do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública. 

3. Assim, considerando que se trata de ação movida contra a 

Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, em que há interesse 

do Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 42 e seguintes do Código 

de Processo Civil, bem como da Resolução n. 15/2017/TP, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e, por conseguinte, determino a remessa dos autos ao 

Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, 

observadas as formalidades legais. 4. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, remetam-se os autos. Sinop/MT, 12 de novembro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006514-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN FERREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR OAB - MT22696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ORION TEIXEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT0013535A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006514-94.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos (ID. 16075926). 2. Por conseguinte, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito até o 

cumprimento integral da obrigação e, considerando o prazo final estipulado 

para o cumprimento (01.03.2020), com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, 

interpretado extensivamente, determino o arquivamento provisório dos 

autos, até ulterior manifestação da parte interessada. 3. Proceda-se a 

baixa no relatório estatístico das atividades forenses, mantendo em aberto 

na Distribuição. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 12 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009713-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DE ARAUJO CAVALER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009713-27.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

15693173). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 4. 

P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 
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formalidades legais. Sinop/MT, 13 de novembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009239-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DAMIAN PREVE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO BARBOSA DE PAIVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA THIELI DE OLIVEIRA OAB - MT24955/O (ADVOGADO(A))

MATHEUS OSORIO REFATTI OAB - RS108304 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009239-90.2017.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 

840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 14253485), 

devidamente ratificado no ID. 15471479. 2. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 3. Ficam 

dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 

3º, do CPC. Honorários advocatícios nos termos do acordo. 4. P.R.I.C. 

Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 13 de novembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1000990-53.2017.8.11.0015

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:

SEBASTIAO BARRETO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000990-53.2017.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 14641106). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. 

Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 13 

de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012333-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELY FORTUNA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012333-46.2017.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 14775403). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. 

Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 13 

de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005931-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA DIAS FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005931-12.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 13982732). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. 

Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 13 

de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001260-77.2017.8.11.0015

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:

JEAN MARCELO APARECIDO ORNI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001260-77.2017.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 14118100). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. 

Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 13 

de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001833-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL DE LOURDES SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001833-81.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 15460366). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. 

Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 13 

de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000472-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS RIBEIRO ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000472-29.2018.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por Bradesco 

Financiamentos S/A, em face de Maria das Graças Ribeiro Rocha, 

alegando, em síntese, que concedeu ao réu um financiamento no valor de 

R$ 10.804,00 (dez mil e oitocentos e quatro reais), mediante proposta de 

financiamento de bens, celebrado em 12.07.2017, sendo que em garantia 

da obrigação transferiu em alienação fiduciária o seguinte bem: Marca 

Ford, Modelo Fiesta Rocam Hatch, 1.0, 8V, 4P, ano/modelo 2012/2013, 

palca OAX7223, cor branca, chassi 9BFZF55A7D8375708. Porém, a parte 

ré não cumpriu com as obrigações pactuadas, tornando-se inadimplente a 

partir da parcela com vencimento em 13.10.2017, incorrendo em mora, 

sendo que o débito já perfaz o montante de R$ 17.246,24 (dezessete mil 

duzentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos). Assim, 

requer, liminarmente, a busca e apreensão do bem. Ao final, pugna pela 

consolidação da posse. A inicial veio instruída com documentos e 

posteriores complementações (ID 13743100/ 13743131). A busca e 

apreensão foi deferida liminarmente (ID. 13862442) e cumprida, consoante 

ID. 14105716, sendo o veículo apreendido e depositado em mãos do 

depositário indicado pela parte autora e a parte ré devidamente citada. A 

parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (ID. 14734023). 

Posteriormente, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da 

parte ré (ID. 16327962). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, cumpre anotar que o feito comporta o julgamento antecipado, 

nos termos do inciso I, artigo 355, do Novo Código de Processo Civil, uma 

vez que se trata de matéria unicamente de direito, não havendo 

necessidade de produção de outras provas além das constantes nos 

autos. Preliminarmente, considerando que houve o decurso do prazo legal 

sem purgação da mora ou oferecimento de contestação (ID. 16327962), 

decreto a revelia da parte ré. Destarte, a ausência de contestação à ação 

de busca e apreensão, importa em revelia e confissão da parte ré quanto 

aos fatos alegados pelo autor na exordial. Verifica-se que o pedido inicial 

foi devidamente instruído com os documentos necessários para 

demonstrar a existência do negócio jurídico entre as partes, materializado 

pelo contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário), em que a 

parte requerida se obrigou ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas 

mensais, no valor de R$ 372,45 (trezentos e setenta e dois reais e 

quarenta e cinco centavos) cada, com vencimento inicial em 13.08.2017 e 

final em 13.07.2021. Consta do referido contrato que, em garantia do 

débito, a parte ré alienou fiduciariamente em favor da parte autora o 

veículo descrito na inicial. Observa-se que a parte autora comprovou a 

mora da parte ré, consubstanciada no edital publicado em ID. 13743123 

(instrumento de protesto), haja vista que as tentativas de notificação 

extrajudicial no endereço fornecido no contrato pela autora restaram 

infrutíferas (ID. 11462671/11462677). Desta forma, o inadimplemento 

contratual acarreta a rescisão do pacto, com a consequente apreensão 

do bem, conforme dispõe o Decreto-lei nº 911/69, uma vez que a 

alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e 

a posse indireta da coisa móvel alienada, independente da tradição efetiva 

do bem, tornando-se o alienante ou devedor possuidor direto e depositário 

com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem, de acordo 

com a lei civil e penal. No que diz respeito à purgação da mora, impende 

ressaltar que no julgamento do REsp. 1418593/MS, o Superior Tribunal de 

Justiça consolidou posicionamento no sentido da legalidade da cláusula 

que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia, como na hipótese, competindo ao devedor, para fins de 

purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo 

credor na peça exordial, consistente no valor das parcelas vencidas e 

vincendas. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – 

BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – 

AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO EM GRAU RECURSAL - 

MORA DO DEVEDOR – VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO – 

LEGALIDADE – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA 

DÍVIDA – NECESSIDADE - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] É perfeitamente legal a cláusula 

contratual que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar 

integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial. (TJMT - 

AgR 12328/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). No caso 

dos autos, a parte ré não se dispôs a depositar a integralidade do 

montante devido, motivo pelo qual a liminar deverá ser confirmada, para 

manter a parte autora na posse do bem. Por outro lado, não merece 

guarida o pedido para expedição de ordem à Fazenda Pública Estadual 

para abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em pauta, 

ainda que em período anterior à consolidação da sua propriedade, se 

assim ocorrer, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e confirmar a 

medida liminar, consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a 

posse plena do veículo Marca Ford, Modelo Fiesta Rocam Hatch, 1.0, 8V, 

4P, ano/modelo 2012/2013, palca OAX7223, cor branca, chassi 

9BFZF55A7D8375708, descrito na inicial, sendo facultada a venda a 

terceiros, após o trânsito em julgado da sentença, respeitando-se os 

termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 

2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Com o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, procedam-se com as anotações 

necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 13 de novembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004008-48.2018.8.11.0015

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:

ALFREDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004008-48.2018.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por Banco 

Bradesco Financiamentos S/A., em face de Alfredo dos Santos, alegando, 

em síntese, que concedeu ao réu um financiamento no valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), mediante contrato de financiamento para 

aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária sob n. 4386179101, 

celebrado em 05.01.2016, sendo que em garantia da obrigação transferiu 

em alienação fiduciária o seguinte bem: Marca Fiat, Modelo Strada Advent 

Flex, ano/fabricação 2009, cor branca, chassi 9BD27804DA7215665. 

Porém, a parte ré não cumpriu com as obrigações pactuadas, tornando-se 

inadimplente a partir da parcela com vencimento em 13.11.2017, 

incorrendo em mora, sendo que o débito já perfaz o montante de R$ 

10.744,42 (dez mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois 

centavos). Assim, requer, liminarmente, a busca e apreensão do bem. Ao 

final, pugna pela consolidação da posse. A inicial veio instruída com 

documentos. A busca e apreensão foi deferida liminarmente (ID. 

13784641) e cumprida, consoante ID. 14151997 e ID. 14152067, sendo o 

veículo apreendido e depositado em mãos do depositário indicado pela 

parte autora e a parte ré devidamente citada. Posteriormente, foi 

certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte ré (ID. 

16326610). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

cumpre anotar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos 

do inciso I, artigo 355, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que se 

trata de matéria unicamente de direito, não havendo necessidade de 

produção de outras provas além das constantes nos autos. 

Preliminarmente, considerando que houve o decurso do prazo legal sem 
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purgação da mora ou oferecimento de contestação (ID. 16326610), 

decreto a revelia da parte ré. Destarte, a ausência de contestação à ação 

de busca e apreensão, importa em revelia e confissão da parte ré quanto 

aos fatos alegados pelo autor na exordial. Verifica-se que o pedido inicial 

foi devidamente instruído com os documentos necessários para 

demonstrar a existência do negócio jurídico entre as partes, materializado 

pelo contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário), em que a 

parte requerida se obrigou ao pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas 

mensais, no valor de R$ 739,75 (setecentos e trinta e nove reais e setenta 

e cinco centavos) cada, iniciando-se em 05.02.2016 e última parcela em 

13.01.2019. Consta do referido contrato que, em garantia do débito, a 

parte ré alienou fiduciariamente em favor da parte autora o veículo 

descrito na inicial. Observa-se que a parte autora comprovou a mora da 

parte ré, conforme se vê, pela notificação extrajudicial encaminhada ao 

endereço constante no contrato (ID. 12652933). Desta forma, o 

inadimplemento contratual acarreta a rescisão do pacto, com a 

consequente apreensão do bem, conforme dispõe o Decreto-lei nº 911/69, 

uma vez que a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o 

domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independente 

da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor possuidor 

direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe 

incumbem, de acordo com a lei civil e penal. No que diz respeito à 

purgação da mora, impende ressaltar que no julgamento do REsp. 

1418593/MS, o Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento no 

sentido da legalidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado das 

parcelas, em caso de inadimplemento de contrato de financiamento com 

alienação fiduciária em garantia, como na hipótese, competindo ao 

devedor, para fins de purgação da mora, pagar a integralidade da dívida 

apresentada pelo credor na peça exordial, consistente no valor das 

parcelas vencidas e vincendas. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – 

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO EM PRIMEIRO GRAU 

DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO EM GRAU 

RECURSAL - MORA DO DEVEDOR – VENCIMENTO ANTECIPADO DO 

CONTRATO – LEGALIDADE – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO 

INTEGRAL DA DÍVIDA – NECESSIDADE - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA 

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] É perfeitamente legal a 

cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em 

caso de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação 

fiduciária em garantia, competindo ao devedor, para fins de purgação da 

mora, pagar integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça 

exordial. (TJMT - AgR 12328/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015). No caso dos autos, a parte ré não se dispôs a depositar a 

integralidade do montante devido, motivo pelo qual a liminar deverá ser 

confirmada, para manter a parte autora na posse do bem. Por outro lado, 

não merece guarida o pedido para expedição de ordem à Fazenda Pública 

Estadual para abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em 

pauta, ainda que em período anterior à consolidação da sua propriedade, 

se assim ocorrer, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e confirmar a 

medida liminar, consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a 

posse plena do veículo Marca Fiat, Modelo Strada Advent Flex, 

ano/fabricação 2009, cor branca, chassi 9BD27804DA7215665, descrito 

na inicial, sendo facultada a venda a terceiros, após o trânsito em julgado 

da sentença, respeitando-se os termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 

911/69. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código 

de Processo Civil. P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, procedam-se com as anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 13 

de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007803-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN SHIGUEYOSHI YAEDU (REQUERENTE)

DANIELA GUIMARAES YAEDU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT0006972A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SAKAMOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT0014698A 

(ADVOGADO(A))

TIAGO GALLAS OAB - MT0016888A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007803-62.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LINCOLN 

SHIGUEYOSHI YAEDU, DANIELA GUIMARAES YAEDU REQUERIDO: 

RICARDO SAKAMOTO Vistos, etc... Considerando que os Embargantes 

efetuaram o pagamento das custas processuais, conforme ID. 15669959 e 

15669963, cumpra-se a de ID. 15630123. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009379-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELENITA MACHADO MINGHELLI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTILIO RIBEIRO NETO (EMBARGADO)

SIDNEY MARQUES (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1009379-90.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: 

HELENITA MACHADO MINGHELLI EMBARGADO: SIDNEY MARQUES, 

OTILIO RIBEIRO NETO Vistos, etc. Trata-se de embargos à execução que 

ESPÓLIO DE HELENITA MACHADO MINGHELLI opõe contra a execução 

que lhe move Otílio Ribeiro Neto e outro. Aduz que o débito exequendo é 

oriundo de um contrato de honorários advocatícios firmado com os 

exequentes, no valor de R$ 400.000,00. Defende as teses de ilegitimidade 

passiva, ao fundamento de que seu nome não figura no contrato 

exequendo, e de excesso de execução, onde afirma que o termo inicial 

dos juros e correção é o trânsito em julgado de determinados processos, 

e que, portanto, seria 01.12.2016 e não 29.05.2015. Esclarece ainda que 

os juros foram computados de forma composta, o que é vedado em nosso 

ordenamento jurídico, e que isso ocasionou um excesso de execução no 

importe de R$ 195.371,81, razão pela qual requer a repetição do indébito 

da referida quantia. Por fim, informa que efetuou o depósito do valor 

incontroverso nos autos da execução, razão pela qual requer sejam os 

presentes embargos recebidos com o efeito suspensivo. É o relato do 

necessário. DECIDO. Dispõe o art. 919 do CPC que os embargos à 

execução não terão efeito suspensivo, no entanto o parágrafo primeiro do 

referido artigo dispõe que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Muito embora as 

teses de ilegitimidade de parte, de excesso de execução em razão do erro 

no termo inicial e na aplicação de juros compostos sejam plausíveis, a 

verdade é que a tese de repetição do indébito carece de dilação 

probatória no sentido de se demonstrar a má fé dos 

embargados/exequentes, conforme Recurso Especial Repetitivo nº 

1111270/PR, verbis: RECURSOS ESPECIAIS - DEMANDA POSTULANDO A 

DECLARAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS 

PARCELAS PAGAS A CONSÓRCIO E A RESPECTIVA RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES - ACÓRDÃO ESTADUAL QUE CONSIDEROU INCIDENTES JUROS 

DE MORA, SOBRE OS VALORES REMANESCENTES A SEREM 

DEVOLVIDOS AOS AUTORES, DESDE O 31º DIA APÓS O 

ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL, BEM COMO APLICOU A 

SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 

(ATUAL ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) EM DETRIMENTO DO 

DEMANDANTE QUE NÃO RESSALVARA OS VALORES RECEBIDOS. 1. 

Insurgência dos consorciados excluídos do grupo. 1.1. Controvérsia 
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submetida ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC): A 

aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de 

dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 

1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser 

postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de 

ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a 

demonstração de má-fé do credor. 1.2. Questão remanescente. Apesar 

do artigo 1.531 do Código Civil de 1916 não fazer menção à demonstração 

da má-fé do demandante, é certo que a jurisprudência desta Corte, na 

linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação 

da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do 

credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação 

explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo 

Codex revogado. Precedentes. 1.3. Caso concreto. 1.3.1. A Corte 

estadual considerou evidente a má-fé de um dos autores (à luz das 

circunstâncias fáticas constantes dos autos), aplicando-lhe a referida 

sanção civil e pugnando pela prescindibilidade de ação autônoma ou 

reconvenção. 1.3.2. Consonância entre o acórdão recorrido e a 

jurisprudência desta Corte acerca da via processual adequada para 

pleitear a incidência da sanção civil em debate. Ademais, para suplantar a 

cognição acerca da existência de má-fé do autor especificado, 

revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático-probatório dos 

autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, 

ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Irresignação da administradora do 

consórcio. 2.1. Voto vencedor (e. Ministro Luis Felipe Salomão). Nos 

termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso 

especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), a 

administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto 

contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores 

vertidos pelo consorciado desistente ou excluído (REsp 1.119.300/RS, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 

27.08.2010). Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, 

sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência 

de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do 

grupo consorcial. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o 

ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio. 2.2. Voto 

vencido do relator. À luz das peculiaridades do caso concreto - ação 

ressarcitória ajuizada após o encerramento do grupo consorcial; 

inexistência de estipulação de termo certo no contrato de adesão; e 

incidência de previsão normativa, vigente à época, acerca da necessária 

iniciativa do credor para o recebimento do pagamento (o que caracteriza a 

dívida como quesível) - afigurar-se-ia cabida a adoção da exegese acerca 

da incidência dos juros de mora a partir da citação - momento em que 

ocorrida a obrigatória interpelação do devedor. 3. Recursos especiais 

desprovidos. Vencido o relator na parte em que dava provimento ao apelo 

extremo da administradora do consórcio, a fim de determinar a incidência 

dos juros de mora a partir da citação. (REsp 1111270/PR, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 

16/02/2016) Desta forma, muito embora a embargante tenha depositado a 

quantia de R$ 307.500,53 no bojo da execução, a verdade é que tal 

depósito não possui o condão de garantir a execução, não preenchendo 

os requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do CPC, razão pela qual deixo de 

conceder o efeito suspensivo aos presentes embargos. Certifique-se nos 

autos principais, e prossiga a execução em seus ulteriores termos. 

Intime-se o embargado, na pessoa do seu advogado, para que no prazo 

de 15 dias ofereça resposta, fazendo-me conclusos ou autos para 

proferir sentença ou designar audiência de instrução e julgamento, art. 

920 do novo CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009382-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY MARQUES (EMBARGADO)

OTILIO RIBEIRO NETO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1009382-45.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: 

RUDY SAMUEL ALOVISE MINGHELLI EMBARGADO: SIDNEY MARQUES, 

OTILIO RIBEIRO NETO Vistos, etc. Trata-se de embargos à execução que 

Rudy Samuel Alovise Minghelli opõe contra a execução que lhe move Otílio 

Ribeiro Neto e outro. Aduz que o débito exequendo é oriundo de um 

contrato de honorários advocatícios firmado com os exequentes, no valor 

de R$ 400.000,00. Defende as teses de excesso de execução, ao 

fundamento de que o termo inicial dos juros e correção é o trânsito em 

julgado de determinados processos, e que, portanto, seria 01.12.2016 e 

não 29.05.2015. Afirmam ainda que os juros foram computados de forma 

composta, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, e que isso 

ocasionou um excesso de execução no importe de R$ 195.371,81, razão 

pela qual requer a repetição do indébito da referida quantia. Por fim, 

informa que efetuou o depósito do valor incontroverso nos autos da 

execução, razão pela qual requer sejam os presentes embargos 

recebidos com o efeito suspensivo. É o relato do necessário. DECIDO. 

Dispõe o art. 919 do CPC que os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo, no entanto o parágrafo primeiro do referido artigo dispõe que 

“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo 

aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da 

tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes”. Muito embora as teses de excesso de 

execução em razão do erro no termo inicial e na aplicação de juros 

compostos seja plausível, a verdade é que a tese de repetição do indébito 

carece de dilação probatória no sentido de se demonstrar a má fé dos 

embargados/exequentes, conforme Recurso Especial Repetitivo nº 

1111270/PR, verbis: RECURSOS ESPECIAIS - DEMANDA POSTULANDO A 

DECLARAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS 

PARCELAS PAGAS A CONSÓRCIO E A RESPECTIVA RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES - ACÓRDÃO ESTADUAL QUE CONSIDEROU INCIDENTES JUROS 

DE MORA, SOBRE OS VALORES REMANESCENTES A SEREM 

DEVOLVIDOS AOS AUTORES, DESDE O 31º DIA APÓS O 

ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL, BEM COMO APLICOU A 

SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 

(ATUAL ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) EM DETRIMENTO DO 

DEMANDANTE QUE NÃO RESSALVARA OS VALORES RECEBIDOS. 1. 

Insurgência dos consorciados excluídos do grupo. 1.1. Controvérsia 

submetida ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC): A 

aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de 

dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 

1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser 

postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de 

ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a 

demonstração de má-fé do credor. 1.2. Questão remanescente. Apesar 

do artigo 1.531 do Código Civil de 1916 não fazer menção à demonstração 

da má-fé do demandante, é certo que a jurisprudência desta Corte, na 

linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação 

da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do 

credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação 

explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo 

Codex revogado. Precedentes. 1.3. Caso concreto. 1.3.1. A Corte 

estadual considerou evidente a má-fé de um dos autores (à luz das 

circunstâncias fáticas constantes dos autos), aplicando-lhe a referida 

sanção civil e pugnando pela prescindibilidade de ação autônoma ou 

reconvenção. 1.3.2. Consonância entre o acórdão recorrido e a 

jurisprudência desta Corte acerca da via processual adequada para 

pleitear a incidência da sanção civil em debate. Ademais, para suplantar a 

cognição acerca da existência de má-fé do autor especificado, 

revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático-probatório dos 

autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, 

ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Irresignação da administradora do 

consórcio. 2.1. Voto vencedor (e. Ministro Luis Felipe Salomão). Nos 

termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso 

especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), a 

administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto 

contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores 

vertidos pelo consorciado desistente ou excluído (REsp 1.119.300/RS, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 

27.08.2010). Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, 

sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência 

de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do 

grupo consorcial. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o 

ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio. 2.2. Voto 

vencido do relator. À luz das peculiaridades do caso concreto - ação 
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ressarcitória ajuizada após o encerramento do grupo consorcial; 

inexistência de estipulação de termo certo no contrato de adesão; e 

incidência de previsão normativa, vigente à época, acerca da necessária 

iniciativa do credor para o recebimento do pagamento (o que caracteriza a 

dívida como quesível) - afigurar-se-ia cabida a adoção da exegese acerca 

da incidência dos juros de mora a partir da citação - momento em que 

ocorrida a obrigatória interpelação do devedor. 3. Recursos especiais 

desprovidos. Vencido o relator na parte em que dava provimento ao apelo 

extremo da administradora do consórcio, a fim de determinar a incidência 

dos juros de mora a partir da citação. (REsp 1111270/PR, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 

16/02/2016) Desta forma, muito embora o embargante tenha depositado a 

quantia de R$ 307.500,53 no bojo da execução, a verdade é que tal 

depósito não possui o condão de garantir a execução, não preenchendo 

os requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do CPC, razão pela qual deixo de 

conceder o efeito suspensivo aos presentes embargos. Certifique-se nos 

autos principais, e prossiga a execução em seus ulteriores termos. 

Intime-se o embargado, na pessoa do seu advogado, para que no prazo 

de 15 dias ofereça resposta, fazendo-me conclusos ou autos para 

proferir sentença ou designar audiência de instrução e julgamento, art. 

920 do novo CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVACIR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 8010341-62.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ADEVACIR 

GOMES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc... Trata-se de “ação 

declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e 

pedido de liminar inaudita altera parte” ajuizada por Adevacir Gomes da 

Silva em face da Vivo S/A. Por decisão de ID. 13259594, a Autora foi 

intimada para que recolhesse as custas e taxas processuais, contudo, 

quedou-se inerte, ID. 16407964. Deste modo, intimou-se pessoalmente a 

Autora, por mandado, porém, esta, também, quedou-se silente, ID. 

16407964. O art. 290 do CPC, dispõe que será cancelada a distribuição se 

a parte intimada não realizar o pagamento das custas de ingresso. Pelo 

exposto, indefiro a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de 

mérito, o que faço, respectivamente, com fundamento nos artigos 321, 

parágrafo único, 485, I e 290 todos do Código de Processo Civil, e por via 

de consequência, cancelo a distribuição. Com o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se com as cautelas de 

estilo. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006192-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUANO FURLAN (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo AS 

PARTES para comparecerem no dia 24/01/2019, às 15h00min, na Gerência 

de Medicina Legal – POLITEC – Sinop, sito à Rua das Ipoméias, esquina 

com Avenida dos Jacarandás, n. 1201, Setor Industrial Norte, onde será 

realizado o exame de Lesão Corporal de JOSE RUANO FURLAN. Intimo 

ainda a parte autora para que, no referido dia, compareça portando, 

obrigatoriamente, os seguintes documentos que são imprescindíveis para 

a realização do exame, quais sejam: 1. Cópia do Boletim de Ocorrência da 

época do acidente; 2. Relatório do(s) médico(s) assistente(s) da época do 

acidente; 3. Documentação da instituição onde foi atendido com dia, hora e 

tempo de atendimento (prontuário médico); 4.Os exames da época do 

acidente, com laudo; 5. Os exames atuais, com laudo; e 6. Parecer atual 

(até três meses), detalhado, do(s) médico(s) assistente(s). LAURA 

JOANIR COSTA LEITE RONDON GESTORA JUDICIÁRIA SUBSTITUTA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012800-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SCHWARZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012800-25.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o EXEQUENTE para em cinco dias 

manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de id. 11900470, bem 

como requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000445-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DA SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES EIRELI - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARCOLIN OAB - MT16429 (ADVOGADO(A))

MARIANA MARCOLIN OAB - MT19159/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000445-46.2018.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO as partes para que em 

quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além das já 

constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001878-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARDOSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERY BARCO HERNANDES JUNIOR OAB - MT9756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (EMBARGADO)

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO DE MORAES OAB - MT4933/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.1001878-85.2018.8.11.0015 Nos termos da Legislação vigente 

e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o embargante para, em 15 (quinze) 

dias, apresentar impugnação à contestação e os documentos 

apresentados.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002445-12.2016.8.11.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 229 de 300



Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (DEPRECANTE)

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PEREIRA LUCAS (DEPRECADO)

DARCY MACIEL COSTA (DEPRECADO)

Outros Interessados:

ELAINE ALVES BRITO COUTO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Processo n.1002445-12.2016.8.11.0040 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) 

da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO AQUARELA BRASIL, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Advertência: 

Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta precatória será 

devolvida sem cumprimento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008599-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIGITAL TECNOLOGIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA BUGALHO PIOLI OAB - PR36498 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE PAULO SOARES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008599-53.2018.8.11.0015 Ante a petição de ID nº 

15988632, devolva-se a Carta Precatória ao Juízo de origem, com as 

devidas baixas, observadas as formalidades legais.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010948-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ KAYSER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RAUEN DELPIZZO OAB - MT0004708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CHRISOSTOMO DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010948-29.2018.8.11.0015 Se presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007475-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA KATRINE DOURADO DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS OAB - MT23316/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS EDUARDO SAMPAIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007475-35.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a 

inicial foi endereçada ao Juizado Especial Cível e Criminal dessa Comarca, 

determino a redistribuição do feito para o juízo competente, com as baixas 

necessárias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004265-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO PRUDENCIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRUZMAT TRATORES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1004265-73.2018.8.11.0015 Intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado. Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010729-16.2018.8.11.0015

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:

SANDRA SANTOS CAVAZZANI TROMBETTA (EXECUTADO)

CARLOS ANTONIO TROMBETTA (EXECUTADO)

IRENE TERESINHA TROMBETTA (EXECUTADO)

ITAMIR LUIS TROMBETTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010729-16.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sobre pena de indeferimento da 

inicial. Após, cumprida a diligência, cite-se a parte devedora para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados bens suficientes para a garantia da execução (art. 

829, art. 831, ambos do CPC/2015). Fixo honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, sendo tal 

verba reduzida pela metade em caso de satisfação integral da dívida no 

prazo a que alude o art. 829, caput, do CPC/2015. (827, caput, §1º, do 

CPC/2015). Não paga a dívida no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de 

justiça proceder à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para satisfação do crédito, intimando o devedor e seu cônjuge, caso a 

penhora recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do Novo 

Código de Processo Civil. Se o Oficial de Justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo-se nos termos do art. 830, do CPC/2015. 

Cientifique-se o executado de que poderá, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor a à 

execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC/2015). 

Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo 

o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 

execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja 

admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, 
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CPC/2015). Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001080-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. S. TOLOTTI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1001080-95.2016.8.11.0015 Ante o termo de acordo 

juntado pelo requerido, manifeste-se a parte requerente, no prazo de 

cinco dias, sob pena de homologação e extinção do feito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006166-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN RAMOS BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1006166-76.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, 

requerida pela parte autora no ID nº 14958521. Em consequência, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1006166-76.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de 

ELLEN RAMOS BRAGA. Revogo a liminar concedida no ID nº 13835513. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006122-57.2018.8.11.0015

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:

L G MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

GIOVANI ELICKER (EXECUTADO)

LAURI ANTONIO BALBINOT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1006122-57.2018.8.11.0015 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO 

entabulada entre as partes, no ID nº 14765622, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e determino a SUSPENSÃO do Processo 

1006122-57.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL movida por BANCO BRADESCO S/A em face de L G 

MADEIRAS LTDA, LAURI ANTONIO BALBINOT e GIOVANI ELINXER, pelo 

prazo entabulado entre as partes (20/02/2019). Decorrido o prazo da 

suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a parte autora para 

que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II 

do CPC. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004955-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DA SILVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ZANELLA OAB - RS45625 (ADVOGADO(A))

ROGER SPANHOLI DA ROSA OAB - RS83260 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NATANAEL BORGES BENITES (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1004955-05.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, 

requerida pela parte autora no ID nº 15262365. Em consequência, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1004955-05.2018.8.11.0015 – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por 

PEDRO ALVES DA SILVA NETO em face de JOSÉ NATANAEL BORGES 

BENITES. Sem custas ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita 

(ID nº 13258507). Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009758-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASX TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (IMPETRADO)

ROSANA MARTINELLI - PREFEITA DE SINOP/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

 

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 9 7 5 8 - 3 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$1,000.00;Espécie/Assunto:MANDADO DE SEGURANÇA (120) 

Partes do processo: IMPETRANTE: ASX TRANSPORTES LTDA 

IMPETRADO: ROSANA MARTINELLI - PREFEITA DE SINOP/MT, MUNICIPIO 

DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito dos 

documentos apresentados pelo polo passivo. Atenciosamente, CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,13 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-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):
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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 

#1009205-81.2018.8.11.0015 REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO 

SANTOS RAMOS REQUERIDO: ESTADO MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de sua 

ADVOGADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, MANIFESTAR-SE nos 

autos quanto ao PARECER do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, que 

relatou: “NÃO foi anexado exames que comprovem o agravo (...) este tipo 

de cirurgia é classificada como ELETIVA, não é URGENCIA”. (sic) II – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010932-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA COSTA SANTOS (AUTOR(A))

R. V. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR RUHOFF OAB - MT0017782A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

JULIANA DA SILVA ESPINDOLA (RÉU)

ADRELINA GOMES LOPES (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 

#1010932-75.2018.8.11.0015 AUTOR(A): REBECA VITORIA SANTOS 

FIDELIS, CELIA COSTA SANTOS RÉU: MUNICÍPIO DE SINOP, ADRELINA 

GOMES LOPES, JULIANA DA SILVA ESPINDOLA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – COMPULSANDO os AUTOS verifica-se a 

EXISTÊNCIA de INFANTE no POLO ATIVO DA LIDE, por conseguinte, de 

acordo com o art. 10 do CPC, INTIME-SE a parte AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, MANIFESTAR-SE acerca da COMPETÊNCIA para a 

CONDUÇÃO DO FEITO; Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010831-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOLZANI CONSERVACAO PINTURAS LTDA (ORDENADO)

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 

#1010831-38.2018.8.11.0015 ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP 

ORDENADO: BOLZANI CONSERVACAO PINTURAS LTDA 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: 1010829-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVALDO LUIZ DA SILVA (ORDENADO)

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 

#1010829-68.2018.8.11.0015 ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP 

ORDENADO: DORIVALDO LUIZ DA SILVA 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: 1010823-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO GERIR (RÉU)

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (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 

#1010823-61.2018.8.11.0015 AUTOR(A): FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

GERIR, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 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: 1010872-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONI MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (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 

#1010872-05.2018.8.11.0015 AUTOR(A): RONI MORAIS 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-
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010384-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CUSTODIO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PAVANELO OAB - SP384763 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 

#1010384-50.2018.8.11.0015 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FERNANDO 

CUSTODIO DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – Considerando que a PETIÇÃO INICIAL é 

INSTRUMENTO que possibilita o AJUIZAMENTO da ação, PRINCIPIANDO o 

PROCESSO, é natural que, em razão de sua IMPORTÂNCIA, certos 

REQUISITOS sejam IMPOSTOS; II – Sendo assim, em sintonia com os 

artigos 319 e 321, ambos do CPC/2015, INTIME-SE a parte AUTORA para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR/COMPLEMENTAR a INICIAL 

MANIFESTANDO quanto EVENTUAL INCOMPETÊNCIA deste JUÍZO, em 

especial, diante do exposto no paragrafo único do art. 51 do CPC; III – Com 

o aporte, CONCLUSO para recebimento da inicial. Às Providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007670-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA GOZDZICK DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DAIANE WERNER SCHMIDT OAB - MT25642/O (ADVOGADO(A))

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO HELEODORO BRANDAO OAB - MT19221/O (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 

#1007670-20.2018.8.11.0015 REQUERENTE: REGINA GOZDZICK DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. I – Em razão da AUSÊNCIA DE SENTENÇA nos autos, 

DETERMINO a EXCLUSÃO do RECURSO de APELAÇÃO interposto em Id. 

Num. 15681894 pelo Requerido MUNICÍPIO DE SINOP/MT. II – No mais, 

verifica-se nos autos, que os REQUERIDOS embora devidamente 

INTIMADOS, não deram CUMPRIMENTO a DETERMINAÇÃO JUDICIAL, 

assim, INTIME-SE a PARTE AUTORA, por intermédio de seus 

ADVOGADOS, para, no prazo de 05 (cinco) dias, TRAZER aos autos, no 

mínimo 03 (três) ORÇAMENTOS de PRESTADORES PARTICULARES, a fim 

de que este JUÍZO escolha aquele de menor valor, para a EFETIVAÇÃO da 

TUTELA JURISDICIONAL por meio de BLOQUEIO JUDICIAL. III – Com o 

aporte, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão 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 – Compulsando os autos, verifica-se que, não 

obstante INTIMADOS, os REQUERIDOS não vêm cumprindo o COMANDO 

JUDICIAL, ressaltando que trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

E PRESTAR SERVIÇO DE SAÚDE C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA E MULTA COMINATÓRIA, por meio da qual a Parte Requerente 

objetiva a “CIRURGIA BARIÁTRICA”. II – Assim, para que não haja maiores 

dissabores e sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela 

ausência da cirurgia, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE 

MATO GROSSO, conforme pleiteado em Id. Num. 16244312, devendo ser 

efetivado no VALOR do único ORÇAMENTO válido apresentado em Id. 

Num. 16438693, referente ao PRESTADOR, “DR. PEDRO HENRIQUE 

ARAUJO PADUAN e FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP – 

HOSPITAL SANTO ANTÔNIO”. ESCLAREÇO que, embora seja rotineiro 

este Juízo SOLICITAR no mínimo 03 (três) ORÇAMENTOS, para que possa 

escolher aquele de MENOR VALOR, no caso dos autos, VERIFICA-SE que 

o ÚNICO prestador que realiza o procedimento de “CIRURGIA 

BARIÁTRICA” neste Município é o indicado no item anterior, consoante 

negativas acostadas aos autos (Id. Num. 16244321; 16244327). Portanto, 

em razão da EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso em apreço, a 

presente MEDIDA é a que ora se IMPÕE, a fim de resguardar bem maior do 

jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – Dada a URGÊNCIA do caso, 

INICIALMENTE, NOTIFIQUE-SE o respectivo PRESTADOR, para que realize 

o procedimento de que necessita a parte AUTORA, qual seja, “CIRURGIA 

BARIÁTRICA”. Ressaltando que, APÓS a PRESTAÇÃO do SERVIÇO, cabe 

ao TERCEIRO PARTICULAR/PRESTADOR carrear aos autos a DESCRIÇÃO 

PORMENORIZADA do PROCEDIMENTO e apresentar NOTA FISCAL dos 

HONORÁRIOS MÉDICOS e MATERIAIS utilizados na cirurgia, juntamente 

com o número da conta bancária para transferência da quantia 

BLOQUEADA, qual seja, R$ 31.237,50 (trinta e um mil duzentos e trinta e 

sete reais e cinquenta centavos), o que, desde já, fica autorizado a ser 

procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. Obviamente, considera-se 

como BALIZADOR, o ORÇAMENTO previamente APRESENTADO nos 

autos, Id. Num. 16438693, mas também há ponderação sobre eventuais 

alterações que podem ocorrer quando da efetivação do(s) serviço(s). 

Cobra relevo CONSIGNAR que, no que tange a eventual INTERNAÇÃO, a 

mesma deve ocorrer em LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em 

casos EXCPECIONAIS e JUSTIFICADOS através de LAUDO MÉDICO 

PORMENORIZADO, as internações serão aceitas em APARTAMENTO, 

SOB PENA DE NÃO PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR. 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)”. IV – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO e ALVARÁ JUDICIAIS. Às 

providências. Intimem-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia 

desta decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.
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RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelos 

REQUERIDOS a DECISÃO PROFERIDA em Id. Num. 15209355, a qual 

determinou aos Requeridos que disponibilizassem à parte Requerente o 

procedimento de que necessita, qual seja, “CIRURGIA CARDÍACA DE 

CATETERISMO”. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no 

sentido de reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR 

os MEIOS NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO 

com as DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concedida em sede de 

antecipação da tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo 

certo que “o não atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de 

desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado 

renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, PREVIAMENTE a ANÁLISE do PEDIDO de Id. Num. 

16403257 INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do DIRETOR 

do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem as vezes o 

fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO 

à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE 

PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

da parte Autora sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – 

Decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do Código 

Penal). V – Após, ocorrendo novamente o DESCUMPRIMENTO do 

COMANDO JUDICIAL pelos Requeridos, insta informar que, deve a parte 

AUTORA carrear aos autos, MAIS 02 (DOIS) ORÇAMENTOS, a fim de que 

este JUÍZO ESCOLHA aquele de MENOR VALOR, 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. 

Ressalta-se que, em ALTERNATIVA, pode a parte Requerente, trazer aos 

autos LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, que descreva se o mesmo 

encontra-se INTERNADO e em qual NOSOCÔMIO, de modo que, assim, 

ficaria, em TESE, dispensado de trazer mais 02 (dois) orçamentos. 

ADEMAIS, sendo o prestador indicado no Id. Num. 16403285 o ÚNICO a 

REALIZAR o PROCEDIMENTO de que necessita a Autora nesta urbe, que a 

Requerente TRAGA aos autos, DECLARAÇÃO de outros dois prestadores 

indicando a IMPOSSIBILIDADE NA REALIZAÇÃO do procedimento. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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#1010688-49.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ANDRE ARTUR TELLO, 

ROSANGELA DE LURDES TELLO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifica-se 

que, não obstante INTIMADOS, os REQUERIDOS não vêm cumprindo o 

COMANDO JUDICIAL, ressaltando que trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA, por meio da qual a Parte Autora 

objetiva a realização do procedimento de “TRANSPLANTE DE CÓRNEA”. II 

– Assim, para que não haja maiores dissabores e sobretudo risco de se 

agravar a saúde da parte Autora pela ausência do procedimento, 

DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, 

conforme pleiteado em Id. Num. 16391875, devendo ser efetivado no 

VALOR do ORÇAMENTO apresentado em Id. Num. 16279487, referente ao 

PRESTADOR, “HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ”. Em razão da 

EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso em apreço, a presente MEDIDA 

é a que ora se IMPÕE, a fim de resguardar bem maior do jurisdicionado, 

qual seja, sua vida! III – Dada a URGÊNCIA do caso, INICIALMENTE, 

NOTIFIQUE-SE o “HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ”, para que realize o 

procedimento de que necessita a parte AUTORA, qual seja, 

“TRANSPLANTE DE CÓRNEA”. APÓS a PRESTAÇÃO do SERVIÇO, cabe 

ao TERCEIRO PARTICULAR/PRESTADOR carrear aos autos a DESCRIÇÃO 

PORMENORIZADA do PROCEDIMENTO e apresentar NOTA FISCAL dos 

HONORÁRIOS MÉDICOS e MATERIAIS utilizados na cirurgia, juntamente 

com o número da conta bancária para transferência da quantia 

BLOQUEADA, qual seja, R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), o que, 

desde já, fica autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de 

LIBERAÇÃO. Obviamente, considera-se como BALIZADOR, o 

ORÇAMENTO previamente APRESENTADO nos autos (Id. Num. 16279487), 

mas também há ponderação sobre eventuais alterações que podem 

ocorrer quando da efetivação do(s) serviço(s). Cobra relevo CONSIGNAR 

que, no que tange a eventual INTERNAÇÃO, a mesma deve ocorrer em 

LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em casos EXCEPCIONAIS e 

JUSTIFICADOS através de LAUDO MÉDICO PORMENORIZADO, as 

internações serão aceitas em APARTAMENTO, SOB PENA DE NÃO 

PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR. 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 e ALVARÁ JUDICIAIS. Às 

providências. Intimem-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia 

desta decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.
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#1010953-51.2018.8.11.0015 AUTOR(A): OSVALDO PEREIRA DA CRUZ 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por OSVALDO PEREIRA DA CRUZ, em face do GOVERNO DO ESTADO DO 

MATO GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SINOP/MT. Aduz a inicial que a parte Autora “conta com 

mais de 71 anos de idade e infelizmente, há quase um ano tem a vida 

pessoal e de sua esposa totalmente limitadas em razão do uso de uma 

sonda urinária “provisória”. Por problemas renais no ano de 2017 o Autor 

foi internado, e acabou tendo o canal renal obstruído; como os médicos 

naquela oportunidade não conseguiram a regulação para cirurgia, 

colocaram a sonda urinária que deveria ser provisória, até que a cirurgia 

fosse liberada. Ocorre que já se passou quase um ano, o Autor já está 

desenvolvendo outras patologias secundárias como infecções e 

agravamento da função renal pela demora na liberação do procedimento e 

a sonda ainda não teve como ser retirada por não ter sido submetido à 

cirurgia”. (sic) Postula pela CONCESSÃO da TUTELA ANTECIPADA “sejam 

os Requeridos obrigados a disponibilizar na rede pública o procedimento 

cirúrgico denominado uretroplastia (código sus: 040902013-3) 

acompanhado de pós-operatorio em ambiente de terapia intensiva (UTI) em 

prazo a ser assinalado por Vossa Excelência e, caso não cumpram, sejam 

compelidos a custear integralmente o referido procedimento, exames, 

consultas, além de outros procedimentos que se fizerem necessário para 

a resolução do problema de saúde do Autor dentro ou fora do Estado, em 

hospital particular que também pode ser definido pelo Juízo, desde que em 

prazo mínimo, HAJA VISTA A GRAVIDADE DO CASO POSTO A 

JULGAMENTO e a impossibilidade do Autor em conseguir orçamentos 

deste município para trazer aos autos”. (sic) CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos 

DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES 

os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR 

pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, 

eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA 

ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, 

especialmente em razão do LAUDO MÉDICO acostado em Id. Num. 

16485335. Pág – 1 e 2. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da 

DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da Constituição 

Federal, que impõe aos componentes da República Federativa do Brasil 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). No caso 

específico, cumpre trazer à colação DECISÃO do E. TJMT nos autos do 

RECURSO de AGRAVO de INSTRUMENTO nº 134182/2013: “(...) o pedido 

de tutela recursal merece acolhimento, uma vez que a Agravante idosa 

apresenta Gonartrose Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho 

causada por algum trauma direto, como um tombo. Nesse sentido, a 

Agravante substituída necessita do tratamento cirúrgico no joelho, tendo 

em vista a sua idade avançada (67 anos), bem como a fragilidade da sua 

saúde, não tendo condições nessa idade de esperar por uma vaga para a 

realização do procedimento cirúrgico! O idoso tem prioridade e urgência no 

atendimento”. Nesse aspecto, o artigo 15 do Estatuto do Idoso nº 

10.741/2003 estabelece: “Art. 15. É assegurada a atenção integral à 

saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 

afetam preferencialmente os idosos”. Cumpre ressaltar, por fim, que o 

direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, 

prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, 

não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja 

seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. Ou seja, no que tange à 

responsabilidade do Poder Público referente à prestação da saúde, esta, 

abrange aos três entes federados. Sob a égide da Constituição Federal de 

1988 a responsabilidade da prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE 

aos Municípios, Estados e União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou 

mesmo Juízo, definir qual ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex 

positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para 

DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, que providenciem à parte Requerente o procedimento de que 

necessita, qual seja, “CIRURGIA DE URETROPLASTIA, acompanhado de 

pós-operatório em ambiente de terapia intensiva (UTI)”, conforme LAUDO 

MÉDICO acostado em Id. Num. 16485335. Pág – 1 e 2, em rede pública ou 

particular as 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. No tocante aos OUTROS PROCEDIMENTOS requeridos, tais como, 

“exames, consultas e outros procedimentos que se fizerem necessário, 

bem como, tratamento fora do domicílio”, INDEFIRO, visto que não restou 

comprovado os requisitos caracterizadores para o deferimento de tais 

procedimentos. De outra banda, com eventual aporte de LAUDO MÉDICO 

ATUALIZADO e REGULAÇÃO DE TFD, nada impede que o pleito seja 

renovado, entretanto nessa quadra processual, o INDEFERIMENTO é 

medida que se impõe. INDEFIRO o PEDIDO de aplicação de MULTA DIÁRIA, 

eis que a cobrança de “astreintes”, no caso em tela, se materializa em 

face do Ente Estatal, atingindo não só o erário, como também toda a 

sociedade, que teria de suportar o ônus desta “decisum”. Assim, tem-se 

que o BLOQUEIO JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, em caso de 
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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 pela Prefeita Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, 

no prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do 

LAUDO MÉDICO acostado em LAUDO MÉDICO acostado em Id. Num. 

16485335. Pág – 1 e 2. Com a contestação, vista à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC/2015. 

Por fim, RETIFIQUE-SE o POLO PASSIVO da presente demanda, devendo 

constar ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP ao invés de 

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO 

DE SAÚDE e PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT, eis que ESTADO é 

PESSOA JURÍDICA, possui personalidade jurídica própria e capacidade 

processual própria para, ele mesmo, pelo Governador ou Procuradores 

estarem em juízo, enquanto que SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE é 

ÓRGÃO do ESTADO DE MATO GROSSO, bem como, a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SINOP/MT é parte integrante do todo, seu agir é o agir do 

Estado, não podendo “estrelar sozinho no polo processual” de ataque ou 

de defesa. Às providências. Intimem-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 

#1009452-62.2018.8.11.0015 REQUERENTE: DAIANE PAIVA FERREIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – DEFIRO a 

MANIFESTAÇÃO da parte Autora constante no Id. Num. 16397789, ao que 

DETERMINO a INCLUSÃO do ESTADO DE MATO GROSSO no POLO 

PASSIVO da presente demanda, devendo, portanto, ser CITADO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado, para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o mandado citatório estar 

acompanhado dos LAUDOS MÉDICOS acostados em Id. Num. 15533287 – 

Pág. 5 e 8, bem como seja INTIMADO dos termos da DECISÃO LIMINAR de 

Id. Num. 15547284 e, ainda, sejam NOTIFICADOS o SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, 

CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO 

REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO da decisão, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas; II – DETERMINO, via de consequência, a 

RETIFICAÇÃO no SISTEMA PJE com relação ao POLO PASSIVO da 

presente demanda; III - Decorrido o prazo alhures, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, 

servindo cópia desta decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se 

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 

#1008961-55.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: IRINEU TONIETO SCALABRIN - 

EPP, GISELI FERREIRA DA CRUZ IMPETRADO: MUNICIPIO DE SINOP, 

MARCELO PAVAN Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

com pedido LIMINAR proposta por IRINEU TONIETO SCALABRIN – EPP e 

GISELE FERREIRA DA CRUS – ME, em desfavor do ato ilegal do MUNICÍPIO 

DE SINOP – MT realizado pelo MAECELO PAVAM, pregoeiro Público 

Municipal. Aduz na inicial que “o impetrante participou de um processo 

licitatório, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço, do tipo 

Menor Preço por Lote (n.º 46/2018) – para contratação de empresa 

especializada em estrutura de eventos (locação e montagem de palco, 

iluminação, sonorização, alimentação e decoração) para atender às 

necessidades das Secretarias Municipais do Município de Sinop/MT”. 

Sustenta, que “a empresa V. FERRI – Produções Artísticas, vencedora de 

todos os lotes licitados no Processo Licitatório n. 46/2018, os quais eram 

55 lotes, não cumpriu com o disposto na cláusula 9.6.1 do edital”, e que 

“não consta em seu ato constitutivo os objetos necessários para angariar 

vários dos lotes os quais venceu, trago como exemplo, locação de palco 

constante nos lotes 03, 04, 08; locação de tendas constantes nos lotes 

13, 14, 15, 16; entre outros, pois consta como objeto da empresa 

vencedora da licitação, ‘atividades de sonorização e de iluminação, artes 

cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas 

anteriormente, serviços de organização de feiras, congressos, 

exposições e festas, serviços de engenharia’”. Por fim, REQUER, como 

Tutela de Urgência a “SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº. 46/2018; bem como TODO ATO ADMINISTRATIVO 

TENDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DECLARADA VENCEDORA 

ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO DO PRESENTE MANDAMUS”. 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 
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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. Sobre a possibilidade de 

concessão de LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os 

ensinamentos de Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na 

antecipação realizada através da liminar há uma coincidência entre o que 

se antecipa e o que se pretende obter ao final, ou seja, a medida de 

segurança, existe desde logo uma satisfação do pedido. (...) A sua 

função primordial é garantir que a ordem determinada através do mandado 

de segurança seja eficaz no plano fático. Como ela obtém o resultado? 

Possibilitando ao impetrante do writ que sua pretensão seja, na prática, 

satisfeita ab initio”. A JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em 

Mandado de Segurança é possível a concessão de liminares satisfativa. 2. 

Embora satisfativa, em face da provisoriedade de que se revestem, não 

obstante a prolação de sentença de mérito. 3. Apelo e remessa 

improvidos. No caso versando, a RELEVÂNCIA dos FUNDAMENTOS NÃO 

restou DEMONSTRADA. Senão vejamos: “In casu”, a empresa 

IMPETRANTE requer a SUSPENSÃO da LICITAÇÃO do Processo Licitatório 

nº 46/2018, bem como todo ato administrativo tendente a contratação da 

empresa declarada vencedora. Neste sentido, vale ressaltar as seguintes 

informações do Edital De Licitação - Pregão Presencial nº 46/2018 SRP 

80/2018: 1.1. A Prefeitura Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso, por 

meio de seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria n.º 650/2018, de 22 de 

fevereiro de 2017, com endereço à Av. das Embaúbas nº 1.386, Centro, 

Sinop/MT, CEP 78.550-206, CNPJ/MF 15.024.003/0001-32, isento de 

inscrição estadual, torna público a abertura do Processo Licitatório, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇO, do Tipo 

MENOR PREÇO POR LOTE, com EXCLUSIVIDADE PARA ME e EPP e 

também para AMPLA CONCORRÊNCIA, às 09:00h (Horário de Brasília/DF) 

do dia 24 de agosto de 2018, para Contratação de empresa especializada 

em estrutura de eventos (locação e montagem de palco, iluminação, 

sonorização, alimentação e decoração) para atender às necessidades 

das Secretarias Municipais, conforme descrito no Anexo I – Termo de 

Referência, deste Edital. 4.2. Poderão participar deste Pregão, as pessoas 

jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam todas as 

exigências constantes deste Edital e seus Anexos, correndo por sua 

conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 

suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela 

realização de tais atos às condições de habilitação estabelecidas no Título 

IX deste instrumento convocatório. 9.6. Declaração de Inexistência de Fato 

Impeditivo e de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho 9.6.1. As 

proponentes deverão exibir declaração em papel da empresa, firmada pelo 

responsável legal, com indicação do nome, cargo e RG, atestando, sob as 

penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação, 

bem como a situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se 

refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, conforme modelo sugerido no Anexo - VII – Modelo 

de Declaração. 9.6 Observações: 9.6.1 O objeto constante do ato 

constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado. Neste 

sentido, verifica-se que a empresa declarada como vencedora foi a V. 

FERRI – Produções Artísticas que apresenta, segundo ID. Num. 15235491 

- Pág. 1, atividade econômica de “outras atividades de recreação e lazer 

não especificadas anteriormente; atividades de sonorização e de 

iluminação; artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não 

especificadas anteriormente; serviços de organização de feiras, 

congressos, exposições e destas; serviços de engenharia”. Desta forma, 

o objeto principal do certame é o de “estrutura de eventos (locação e 

montagem de palco, iluminação, sonorização, alimentação e decoração)”, 

o que se mostra COMPATÍVEL com a atividade econômica realizada pela 

empresa vencedora. Diante disso, vale ressaltar que o EDITAL se torna a 

lei entre as partes do CERTAME, eis que o que está descrito no edital é a 

regra que deverá ser seguida, vejamos: EMENTA: REEXAME 

NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

EDITAL. LEI INTERNA. INOSERVÂNCIA. NULIDADE DO CERTAME. 

SENTENÇA REFORMADA. O edital é considerado lei interna do 

procedimento administrativo adotado, vinculando todos aqueles que 

optarem por fazer parte do concurso por ele regido. Mostra-se nulo, 

portanto, o certame quando o edital é descumprido, mormente em questão 

relativa à comissão coordenadora e fiscalizadora, vez que responsável 

pela análise da lisura de todo o processo seletivo, bem como da prévia 

avaliação dos requisitos para admissão dos candidatos. (TJ-MG - REEX: 

10473130027666001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 

15/06/2015, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

22/06/2015) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO INTERNO DE REMOÇÃO. EDITAL. LEI DO 

CONCURSO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCIPIOS DA MORALIDADE E 

LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. I 

- O edital é o ato normativo editado pela administração pública para 

disciplinar o processamento de qualquer concurso público, 

consubstanciando-se em verdadeira lei para o mesmo. II - O princípio da 

vinculação ao edital, consectário dos princípios da legalidade e moralidade 

da Administração Pública, determina, em síntese, que todos os atos que 

regem o concurso público devem estrita obediência àquele, vinculando, em 

caráter recíproco, o Poder Público e candidatos, salvo previsões que 

conflitem com regras e princípios de ordem legal ou constitucional. III - A 

Administração Pública tem a prerrogativa de estabelecer os requisitos que 

considerar necessários à satisfação do interesse público. A exigência de 

documentos previstos no edital é necessária para que se evitem eventuais 

ardis para beneficiar determinado candidato em detrimento de outro. IV - 

Segurança denegada. Sem interesse ministerial. (TJ-MA - MS: 0078352015 

MA 0001137-42.2015.8.10.0000, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, 

Data de Julgamento: 16/10/2015, PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, 

Data de Publicação: 21/10/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR 

DE MINAS GERAIS - TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA (TAF) - REPROVAÇÃO 

- SITUAÇÃO DE SAÚDE - PREVISÃO EM EDITAL - LEI ENTRE AS PARTES - 

RECURSO IMPROVIDO. É cediço que o Edital de concurso faz Lei entre as 

partes, regendo as normas aplicadas aos candidatos e à administração 

pública. Uma vez inscrito no concurso público, tem-se que o candidato 

concorda e aceita as normas regentes do exame, submetendo-se, 

portanto, ao edital. (...) (TJ-MG - AI: 10024132543653001 MG, Relator: 

Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 01/04/2014, Câmaras Cíveis / 6ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2014) De outro lado, 

verifica-se que, a AUTORIDADE indicada como COATORA, agiu em 

conformidade com a LEI. Assim, diante da ausência de comprovação não 

se pode dizer que o ato da Autoridade possui vício, ou seja, diante da 

documentação acostada não se vislumbra abuso de poder, uma vez que 

não se trata de inércia do IMPETRADO. 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). 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.
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Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010921-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI LEAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS OSORIO REFATTI OAB - RS108304 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 

#1010921-80.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MAURI LEAL DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Compulsando os 

autos, verifica-se que “o Autor requer a expedição do Certificado de 

Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) do presente ano, tendo em 

vista que o mesmo não pode ser emitido pelo despachante devido a 

presente lide e sim diretamente no CIRETRAN da cidade de Sinop-MT”; II – 

Assim, DEFIRO o PETITÓRIO de ID. 13946158, no sentido de DETERMINAR 

a NOTIFICAÇÃO do CIRETRAN de SINOP para que realize a EXPEDIÇÃO do 

Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) do ano de 

2018, eis que o mesmo comprova pagamento do IPVA 2018, Seguro 

DPVAT e a Taxa de Licenciamento do veículo; III – Após, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; IV - Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010344-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ALEXANDRE DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (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 

#1010344-68.2018.8.11.0015 AUTOR(A): VALDECI ALEXANDRE DOS 

REIS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO C.C. PEDIDO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por VALDECI ALEXANDRE DOS REIS, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz a inicial que “10/09/2018, foi 

surpreendido, com o recebimento em seu endereço residencial, de 

apontamento de protesto extrajudicial de seu nome, onde se visualizou 

que a indicação para protesto é oriunda da Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso, cujo valor de apontamento para pagamento foi da vultosa 

quantia de R$483.595,66 (quatrocentos e oitenta e três mil, quinhentos e 

noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), com vencimento para 

o dia 12.09.2018, conforme documentação anexa (apontamento 

112-06/09/2018)”. Sustenta, que “os valores apontados para protesto são 

oriundos de não pagamento de ICMS, conforme termo de apreensão e 

depósito, em razão de negociação havida com a empresa AVON, sendo 

lhe fornecida uma extensa relação de documentos, onde se constata a 

relação de mais de mil e seiscentas NF-e”, e que “o TAD (Termo de 

Apreensão e Depósito), sob nº 10791929, é datado de 11/09/2013, o qual 

é desconhecido pelo autor, uma vez que não recebeu qualquer intimação 

ou notificação do mesmo”. Informa que ao “buscar informações acerca de 

todas as NFe que deram ensejo ao procedimento administrativo, que 

culminou com a penalização do ora autor, qual a nossa surpresa, 

Excelência, após um levantamento analítico por um contador que se 

predispôs a ajudar o autor, analisando-se todas as notas fiscais 

eletrônicas, veremos que somente uma, entre 1632 notas que compõe o 

TAD, está em nome do autor, no valor de R$179,05 (cento e setenta e 

nove reais e cinco centavos), sendo a NF-e Nº. 041.229.483 Série 001, 

chave de acesso 3513 0956 9914 4100 0823 5500 1041 2294 8310 6129 

1632: Todas as demais 1.631 têm destinatárias diversas outras pessoas 

em várias cidades do estado”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência 

“para determinar a baixa ou suspensão dos efeitos do protesto efetivado 

em nome do autor junto ao Cartório de Protesto local, bem assim que 

determine a suspensão da ação execut iva sob n ° 

1008833-35.2018.8.11.0015 até decisum final deste processo”. 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 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE pretende o a 

sustação/cancelamento do PROTESTO (ID. Num. 16046452 - Pág. 1) junto 

ao 2º Ofício de Protesto de Títulos desta Comarca, lavrado em 13/09/2018, 

apontamento numero 112-06/09/2018, espécie do título CDI 2017212080, 

valor R$ 483.376,01, em razão da falta de reconhecimento do ICMS (Num. 

16046455 - Pág. 1). 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 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 
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ADOTADO. Segundo este ENTENDIMENTO, APÓS a EFETIVAÇÃO do 

PROTESTO, somente é POSSÍVEL a SUSPENSÃO dos seus EFEITOS, em 

substituição à sustação, não sendo, portanto, cabível o seu cancelamento 

ou baixa em antecipação de tutela. Vejamos: “De acordo com o poder 

geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares 

e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode ser 

evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão dos 

seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da 

discussão judicial do débito. Recurso especial provido. (REsp 627.759/MG, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, 

DJ 08/05/2006, p. 198)”. Dessa forma, enquanto houver DISCUSSÃO 

acerca do DÉBITO JUDICIAL que deu origem ao protesto, não há como 

cancelar ou baixar o registro, tal como pretendido pela 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. Por outro lado, verifica-se que a 

presente demanda guarda RELAÇÃO com a EXECUÇÃO FISCAL sob o 

Código PJe 1008833-35.2018.8.11.0015 que tramita perante este Juízo, e 

que trata-se de CRÉDITO TRIBUTÁRIO, sendo 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. Todavia, mesmo 

com a informação do REQUERENTE quanto à realização de DEPÓSITO 

JUDICIAL, o mesmo não se pode ser exigido, eis que não se enquadra nas 

situações permitidas pela legislação, ou seja, não se caracteriza como 

dívida tributária. Portanto, para a propositura de demandas de natureza 

anulatória/declaratória, a apresentação de caução prévia é 

desnecessária. 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. Nesse mesmo sentido, eis o 

ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL: 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. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO LIMINAR postulada no sentido de SUSPENDER, 

apenas, os EFEITOS do PROTESTO junto ao 2º Ofício de Protesto de 

Títulos desta Comarca, lavrado em 13/09/2018, apontamento numero 

112-06/09/2018, espécie do título CDI 2017212080, valor R$ 483.376,01, 

(ID. Num. 16046452 - Pág. 1). EXPEÇA-SE ofício Serviço Notarial e Protesto 

do 2º Ofício de Sinop, solicitando o cumprimento da presente decisão. Por 

fim, verifica-se que a presente demanda guarda RELAÇÃO com a 

EXECUÇÃO FISCAL sob o Código PJe 1008833-35.2018.8.11.0015 que 

tramita perante este Juízo, assim, tratando-se de SITUAÇÃO “SUI 

GENERIS”, DETERMINO o APENSAMENTO à EXECUÇÃO FISCAL, 

CERTIFICANDO. 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: 1010852-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 

#1010852-14.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MENCATO IMPLEMENTOS 

RODOVIARIOS LTDA - ME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE BAIXA DO PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MENCATO IMPLEMENTOSRODO-VIÁRIOS LTDA-ME em 

desfavor do PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

Aduz a inicial, que “os sócios da autora foram surpreendidos com a 

noticia, depois confirmada mediante certidão de protesto, sobre a 

existência de dívida fiscal pendente de pagamento e levado à protesto, 

constando dois débitos, sendo eles: 1 - protesto lavrado em 21/06/2018, 

do Livro 779, às fls. 314, sob número 109715, apontamento número 

88-11/06/2018, espécie do título, CDA 20093788, no valor de 

R$.34.017,04; e 2 - protesto lavrado em 21/06/2018, do Livro 779, às fls. 

315, sob número 109716, apontamento número 90-11/06/2018, espécie do 

título, CDA 20093742, no valor de R$.30.196,23;”. Sustenta, que “os 

débitos tiveram seus últimos vencimentos no mês de março de 2008, ou 

seja, há mais de dez anos, ficando claro que também já estão prescritos. 

Se a última parcela venceu em março de 2008, evidente que já resta 

configurada a prescrição, e jamais poderia o requerido apontar para 

protesto os referidos títulos”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência 

que determine “BAIXA DOS PROTESTOS, ordenando ao Cartório do 2º 

Ofício Extrajudicial de Sinop, para baixa dos seguintes protestos; 1 - 

protesto lavrado em 21/06/2018, do Livro 779, às fls. 314, sob número 

109715, apontamento número 88-11/06/2018, espécie do título, CDA 

20093788, no valor de R$.34.017,04; e 2 - protesto lavrado em 

21/06/2018, do Livro 779, às fls. 315, sob número 109716, apontamento 

número 90-11/06/2018, espécie do título, CDA 20093742, no valor de 

R$.30.196,23;”. 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 
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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 referente a débitos que venceram em 

março de 2008, conforme Num. 16398545 - Pág. 5-7. Neste sentido vale 

destacar as seguintes informações: 1 – ID. Num. 16398545 - Pág. 2 - 

PROTESTO 1 - protesto lavrado em 21/06/2018, do Livro 779, às fls. 314, 

sob número 109715, apontamento número 88-11/06/2018, espécie do 

título, CDA 20093788, no valor de R$.34.017,04; e PROTESTO 2 - protesto 

lavrado em 21/06/2018, do Livro 779, às fls. 315, sob número 109716, 

apontamento número 90-11/06/2018, espécie do título, CDA 20093742, no 

valor de R$.30.196,23; 2 - Num. 16398545 - Pág. 3 – EXTRATO do SPC 

informando a inclusão do nome do REQUERENTE no mesmo; 3 - Num. 

16398545 - Pág. 5-7 – extrato da conta corrente fiscal do REQUERENTE 

informando os débitos não pagos com datas de vencimentos 05/2005 à 

03/2008; 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, 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. Num. 16398545 - Pág. 2, 

qual seja ; 1 - protesto lavrado em 21/06/2018, do Livro 779, às fls. 314, 

sob número 109715, apontamento número 88-11/06/2018, espécie do 

título, CDA 20093788, no valor de R$.34.017,04; e 2 - protesto lavrado em 

21/06/2018, do Livro 779, às fls. 315, sob número 109716, apontamento 

número 90-11/06/2018, espécie do título, CDA 20093742, no valor de 

R$.30.196,23. EXPEÇA-SE ofício ao Cartório da 2º Ofício extrajudicial de 

Sinop, solicitando o cumprimento da presente decisão. 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.
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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 

#1010974-27.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MERCEDES BARELA IORI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ESPECÍFICA proposta por MERCEDES BARELA IORI, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Aduz a inicial que a parte 

Autora “é pessoa idosa, e conforme consta dos laudos e relatório médico 

de lavra dos MÉDICOS Dr. Daniel Luiz Jorge, CRM/MT, Dr. Hugo O. 

Barbosa, CRM/MT 5650 e Dr. Murilo O. Barbosa, CRM/MT, a Requerente é 

portadora: ARTROSE (CID-10 M 19) – OSTEOMÁLCIA ADULTO (CID-10 M 

83) – DISTÚRBIOS DO METABOLISMOS E LIPIDEMIAS (CID-10 E 78) - 

ANGINA PECTORIS (CID-10 I 20) – HIPERTENSÃO (CID-10 I 10), todos as 

enfermidades devidamente comprovadas por laudos médicos e exames. 

Diante das doenças que acomete a Requerente, esta necessita do uso 

diário da seguinte medicação: ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG 

(TREZOR) 30 COMP, GLICOSAMINA + CONDROITINA (CONDROFLEX) 30 

SACHES, PEPTÍDEOS DE COLÁGENO (DISFOR) 30 SACHES E DIOSMINA + 

HESPERIDINA (DIOSMIN SDU) 30 SACHES”. (sic) Postula pela 

CONCESSÃO da TUTELA ANTECIPADA “a fim de ordenar que os 

Requeridos forneçam DE IMEDIATO, os medicamentos “ROSUVASTATINA 

CÁLCICA 20MG (TREZOR) 30 COMP, GLICOSAMINA + CONDROITINA 

(CONDROFLEX) 30 SACHES, PEPTÍDEOS DE COLÁGENO (DISFOR) 30 

SACHES E DIOSMINA + HESPERIDINA (DIOSMIN SDU) 30 SACHES”, pelo 

prazo de 12 meses como única forma de garantir-lhe o direito à vida, sob 

pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,0 (mil reais)”. (sic) 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. 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 dos LAUDOS 

MÉDICOS acostado em Id. Num. 16500276 – Pág. 1 a 3. Ademais, o 

RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido 

no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da 

República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA 

EMERGENCIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA 

PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE VALORAÇÃO DO CONJUNTO 

PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE 
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PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTROVÉRSIA 

RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do tratamento 

prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a sentença do juízo 

de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento de cirurgia 

emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 

do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). No caso 

específico, cumpre trazer à colação DECISÃO do E. TJMT nos autos do 

RECURSO de AGRAVO de INSTRUMENTO nº 134182/2013: “(...) o pedido 

de tutela recursal merece acolhimento, uma vez que a Agravante idosa 

apresenta Gonartrose Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho 

causada por algum trauma direto, como um tombo. Nesse sentido, a 

Agravante substituída necessita do tratamento cirúrgico no joelho, tendo 

em vista a sua idade avançada (67 anos), bem como a fragilidade da sua 

saúde, não tendo condições nessa idade de esperar por uma vaga para a 

realização do procedimento cirúrgico! O idoso tem prioridade e urgência no 

atendimento”. Nesse aspecto, o artigo 15 do Estatuto do Idoso nº 

10.741/2003 estabelece: “Art. 15. É assegurada a atenção integral à 

saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 

afetam preferencialmente os idosos”. Cumpre ressaltar, por fim, que o 

direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, 

prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, 

não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja 

seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. Ou seja, no que tange à 

responsabilidade do Poder Público referente à prestação da saúde, esta, 

abrange aos três entes federados. Sob a égide da Constituição Federal de 

1988 a responsabilidade da prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE 

aos Municípios, Estados e União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou 

mesmo Juízo, definir qual ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex 

positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para 

DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, que providenciem IMEDIATAMENTE à parte Requerente os 

medicamentos de que necessita, quais sejam, “ROSUVASTATINA 

CÁLCICA 20MG (TREZOR) 30 COMP, GLICOSAMINA + CONDROITINA 

(CONDROFLEX) 30 SACHES, PEPTÍDEOS DE COLÁGENO (DISFOR) 30 

SACHES E DIOSMINA + HESPERIDINA (DIOSMIN SDU) 30 SACHES”, 

conforme LAUDOS MÉDICOS acostado em Id. Num. 16500276 – Pág. 1 a 3, 

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 DIÁRIA, eis que a cobrança de “astreintes”, no caso 

em tela, se materializa em face do Ente Estatal, atingindo não só o erário, 

como também toda a sociedade, que teria de suportar o ônus desta 

“decisum”. Assim, tem-se que o BLOQUEIO JUDICIAL de VALORES via 

BACEN JUD, em caso de DESCUMPRIMENTO de DECISÕES JUDICIAIS, é o 

meio MAIS EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a própria sociedade, bem 

como para a CONSECUÇÃO do TRATAMENTO pleiteado. Eis o 

ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

SUPLEMENTO ALIMENTAR - "ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - 

ALEGAÇÃO DE AFRONTA O PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - RESERVA DO POSSÍVEL E A 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO 

ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA 

INTESTINAL MICRO-INVASIVA CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE 

COMO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS 

CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE 

BLOQUEIO ON LINE - MAIOR PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é um direito social fundamental 

assegurado a todos os cidadãos e corolário indissociável do direito à vida, 

cuja proteção deve prevalecer em relação a qualquer outro interesse do 

Estado, já que, sem ele, os demais não possuem razão de ser. 

Comprovadas a necessidade do suplemento alimentar e a impossibilidade 

de o paciente custeá-lo, deve ser mantido o decisum que condenou o ente 

público a fornecê-lo. Descabida a imposição de multa diária ao Estado, 

pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge 

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 pela Prefeita Municipal 

para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo 

o mandado citatório estar acompanhado dos LAUDOS MÉDICOS acostado 

em Id. Num. 16500276 – Pág. 1 a 3. Com a contestação, vista à parte 

Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015. Às providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, 

servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, 

caso necessário.
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#1010435-61.2018.8.11.0015 REQUERENTE: CLAUDIA SIMONE ALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP 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 C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA, por meio da qual a Autora objetiva 

a disponibilização do medicamento “ENOXAPARINA 60MG 1 x ao dia, até 

40 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 em Id. Num. 16252338, devendo ser 

efetivado no valor do MENOR orçamento acostado aos autos, qual seja, o 

apresentado pela DROGARIA SÃO CAMILO em Id. Num. 16106648 – Pág. 

2. III – Dada a urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a respectiva 

DROGARIA SÃO CAMILO (Id. Num. 16106648 – Pág. 2), 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$ 81,10 (oitenta e um 

reais e dez centavos) x 240 unidades = R$ 19.464,00 (dezenove mil 

quatrocentos e sessenta e quatro reais) 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010868-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIA ISABELLE FRONIO FERREIRA PEDRO (AUTOR(A))

GEOVANE MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Geral da 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 

#1010868-65.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ANDRIA ISABELLE FRONIO 

FERREIRA PEDRO, GEOVANE MACIEL RÉU: DIRETOR GERAL DA UNEMAT 

Vistos etc. Trata-se de OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

proposta por ANDRIA ISABELLE FRÔNIO FERREIRA PEDRO e GEOVANE 

MACIEL, em desfavor de UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO 

(UNEMAT SINOP). Aduz na inicial, que “os Requerentes, são pessoas com 

surdez profunda e estão buscando igualdade de condições para suas 

capacitações”, e que “em agosto deste ano conseguiram entrar para 

universidade Ré através da nota do Enem, preencheram as vagas sobre 

ampla concorrência, estão cursando o 1° (primeiro) semestre de Ciências 

Econômicas”. Sustenta que “já se passaram quase todo o semestre e 

nada foi feito, os dois acadêmicos surdos que por ora Requerentes, 

estão, até o presente momento sem interprete de libras, completamente 

ignorados pela Ré”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência que 

“providencie imediatamente um interprete em libras, através de 

contratação temporário ou qualquer outra forma elegida pela instituição, na 

sala de aula dos acadêmicos surdos até a colação de grau de ambos os 

Requerentes a fim de garantir a eficácia do processo de ensino e 

aprendizagem”. 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. “In casu”, os REQUERENTES pretende efetivar 

seu direito a inclusão, com um profissional de libras para oferecer 

assistência aos mesmos dentro de sala de aula, e durante todo o curso de 

graduação. Neste sentido, vale destacar os seguintes documentos: 1 - 

Num. 16408496 - Pág. 1-3, LAUDO MÉDICO constatando “deficiência 

auditiva sendorioneural profunda de Geovane Maciel; 2 - Num. 16408854 - 

Pág. 1, DECLARAÇÃO MÉDICA informando que Andria Isabelle Fronio 

Ferreira Pedro apresenta implante coclear, em boa evolução, bem como 

comunica-se fluentemente com LIBRAS; 3 – ID. 16459779 e 16459780 

ATSTADO DE MATRÍCULA dos REQUERENTES; Desta forma, 

diagnosticados os REQUERENTES com deficiência auditiva, bem como 

devidamente matriculados no curso de Bacharelado em Ciências 

Econômicas, ressalto as seguintes legislações: Da Constituição Federal de 

1988, aduz: Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios:(...) II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção 

e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (...). Art. 206. O ensino 

será ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade de 

condições para acesso e permanência na escola; Art. 227. É dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 

ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda 

Constitucional nº 65, de 2010).(...) “(...) No caso dos estudantes surdos e 

com deficiência auditiva serão observadas as diretrizes e princípios 

dispostos no Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Art. 2º. A 

educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado 

voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de 

escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Art. 3º. São 

objetivos do atendimento educacional especializado: I – prover condições 

de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e garantir 

serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades 

individuais dos estudantes; II – garantir a transversalidade das ações da 

educação especial no ensino regular; III – fomentar o desenvolvimento de 

recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo 
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de ensino e aprendizagem; e IV – assegurar condições para a 

continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de 

ensino.(...) Art. 5º. A União prestará apoio técnico e financeiro aos 

sistemas públicos de ensino dos Estados, Municípios e Distrito Federal, e a 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos, com a finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional 

especializado aos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na 

rede pública de ensino regular. §4º. A produção e a distribuição de 

recursos educacionais para a acessibilidade e aprendizagem incluem 

materiais didáticos e paradidáticos em Braille, áudio e Língua Brasileira de 

Sinais – LÍBRAS, laptops com sintetizador de voz, softwares para 

comunicação alternativa e outras ajudas técnicas que possibilitam o 

acesso ao currículo.” Com isto, para a concessão do pedido liminar, 

tem-se a necessidade da verificação dos requisitos autorizadores, qual 

seja, o “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. CAUTELAR 

INOMINADA. LIMINAR. REQUISITOS. São anuláveis os negócios jurídicos, 

quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que 

poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das 

circunstâncias do negócio. O deferimento de liminar cautelar exige a 

constatação de vestígios sobre a plausibilidade do direito (""periculum in 

mora"") e o perigo de eventual prejuízo causado ao requerente, pela 

simples demora relativa ao natural trâmite processual (""fumus boni 

iuris""). (TJ-MG 100240777612290011 MG 1.0024.07.776122-9/001(1), 

Relator: JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/03/2008, Data 

de Publicação: 05/04/2008). Assim, diante dos requisitos que garantem a 

tutela liminar em favor dos REQUERENTES, o DEFERIMENTO do PEDIDO 

LIMINAR é MEDIDA que se IMPÕE. Quanto a contratação temporária “Ex 

positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR no sentido de DETERMINAR que o 

REQUERIDO PROVIDENCIE um INTERPRETE em LIBRAS, através de 

contratação temporária ou qualquer outra forma elegida pela instituição, na 

SALA de aula dos ACADÊMICOS REQUERENTES até a COLAÇÃO de 

GRAU a fim de GARANTIR a EFICÁCIA do processo de ENSINO e 

APRENDIZAGEM. 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.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012625-77.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO BURTET CERUTTI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 8012625-77.2015.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 10/12/2018 09:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ELETRONOP MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - EPP CPF: 04.479.387/0001-61, ELCIO CALIXTO DA 

SILVA JUNIOR CPF: 029.059.429-40 Endereço do promovente: Nome: 

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP Endereço: Avenida 

TARUMAS, 860, - DE 280 A 932 - LADO PAR, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78556-076 SILVIO BURTET CERUTTI CPF: 325.613.500-53 Endereço do 

promovido: Nome: SILVIO BURTET CERUTTI Endereço: Rua das 

Tamareiras, 2276, Inexistente, Jardim Maringá II, SINOP - MT - CEP: 

49129-999 Sinop, Terça-feira, 13 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007805-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIENE FERREIRA FERREIRA OAB - MT25340/O (ADVOGADO(A))

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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.: 1007805-32.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 29/11/2018 10:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. DIEGO LUIS DA SILVA CPF: 

888.271.601-59, JOSE APARECIDO FRANCO CPF: 344.696.301-44, 

ARIENE FERREIRA FERREIRA CPF: 993.839.931-20 Endereço do 

promovente: Nome: JOSE APARECIDO FRANCO Endereço: AVENIDA DOS 

JACARANDÁS, 154, - DE 101/102 A 678/679, JARDIM JACARANDÁS, 

SINOP - MT - CEP: 78557-727 Endereço do promovido: Nome: AYMORE 

Endereço: BANCO SANTANDER, 474, RUA AMADOR BUENO Bloco C 1 

Andar, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04752-901 Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Endereço: AVENIDA DOS 

JACARANDÁS, 2602, - DE 2065 A 2503 - LADO ÍMPAR, JARDIM 

BOTÂNICO, SINOP - MT - CEP: 78556-010 Sinop, Terça-feira, 13 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007805-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIENE FERREIRA FERREIRA OAB - MT25340/O (ADVOGADO(A))

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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.: 1007805-32.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 29/11/2018 10:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. DIEGO LUIS DA SILVA CPF: 

888.271.601-59, JOSE APARECIDO FRANCO CPF: 344.696.301-44, 

ARIENE FERREIRA FERREIRA CPF: 993.839.931-20 Endereço do 

promovente: Nome: JOSE APARECIDO FRANCO Endereço: AVENIDA DOS 

JACARANDÁS, 154, - DE 101/102 A 678/679, JARDIM JACARANDÁS, 

SINOP - MT - CEP: 78557-727 Endereço do promovido: Nome: AYMORE 

Endereço: BANCO SANTANDER, 474, RUA AMADOR BUENO Bloco C 1 

Andar, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04752-901 Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Endereço: AVENIDA DOS 

JACARANDÁS, 2602, - DE 2065 A 2503 - LADO ÍMPAR, JARDIM 

BOTÂNICO, SINOP - MT - CEP: 78556-010 Sinop, Terça-feira, 13 de 
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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: 1005391-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1005391-61.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 29/11/2018 13:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ALANA HAUBERT SANTOLIN 

ANDRADE CPF: 023.125.241-20, DIOGO RODRIGUES CPF: 964.624.341-04 

Endereço do promovente: Nome: DIOGO RODRIGUES Endereço: RUA DAS 

ACEROLAS, 428, - DE 283/284 A 681/682, JARDIM CELESTE, SINOP - MT - 

CEP: 78556-702 JOAO PEREIRA DA COSTA CPF: 907.950.161-15 

Endereço do promovido: Nome: JOAO PEREIRA DA COSTA Endereço: 

AVENIDA DOS PINHEIROS, 2058, JARDIM DAS OLIVEIRAS, SINOP - MT - 

CEP: 78552-409 Sinop, Terça-feira, 13 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: 1010563-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIRALDO BORGES CAMPOS OAB - MT2687/O (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1010563-81.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 10/12/2018 08:45, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. JULIANO GALADINOVIC ALVIM 

CPF: 035.606.171-03, ANTONIA PINHEIRO DOS SANTOS CPF: 

207.576.461-15, ANIRALDO BORGES CAMPOS CPF: 072.300.601-68 

Endereço do promovente: Nome: ANTONIA PINHEIRO DOS SANTOS 

Endereço: Rua Carlos Eduardo, 454, Inexistente, Jardim São Paulo, SINOP - 

MT - CEP: 78550-000 Endereço do promovido: Nome: BANCO BMG 

Endereço: AVENIDA ÁLVARES CABRAL, - ATÉ 789/790, CENTRO, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30170-000 Sinop, Terça-feira, 13 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: 1007297-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA GONCALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1007297-86.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013839-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ROSINKE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1013839-57.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 10/12/2018 09:45, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. FABIO SANTOS MARTINS CPF: 

006.650.121-01, LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 604.504.951-91 Endereço 

do promovente: Nome: FABIO SANTOS MARTINS Endereço: AVENIDA 

DOS JEQUITIBÁS, 504, - DE 260 A 890 - LADO PAR, JARDIM PRIMAVERA, 

SINOP - MT - CEP: 78550-414 JULIANA ROSINKE CPF: 942.500.060-34 

Endereço do promovido: Nome: JULIANA ROSINKE Endereço: RUA 

VARESE, 142, JARDIM ITÁLIA III, SINOP - MT - CEP: 78555-499 Sinop, 

Terça-feira, 13 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012013-13.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IRENE PAVONI PEDROLIN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 8012013-13.2013.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da carta precatória negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002467-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON LUIZ CARVALHO DA SILVA COENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT0013260A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002467-48.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JUDSON LUIZ CARVALHO DA 

SILVA COENGA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 
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presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006579-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006579-26.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELIANE PADILHA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, 

eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 

requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO 

SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os 

requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado 

pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que 

aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. 

Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou 

não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 

Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 13 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012471-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NEVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO(A))

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DZ9 Software ME (REQUERIDO)

EDLEIDE SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

CONTAMOBI SOLUCOES S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1012471-13.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da carta precatória negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006575-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DE SOUZA GODOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006575-86.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DANIELA DE SOUZA GODOIS 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 13 de novembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012466-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012466-88.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCA PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 13 de novembro de 2018. Juiz(a) de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012763-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIEGO DE SOUSA PRAXEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012763-95.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE DIEGO DE SOUSA 

PRAXEDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO 

O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SPIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOELI WANDSCHEER OAB - 276.997.732-68 (REPRESENTANTE)

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))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000136-25.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALEXANDRE SPIGUEL 

REPRESENTANTE: NOELI WANDSCHEER REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012046-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SARAIVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012046-83.2017.8.11.0015. REQUERENTE: WELLINGTON SARAIVA 

FERREIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua 

tempestividade; 2. Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, 

entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, 

contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o 

ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a 

instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, 

pois consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais, e quando 

estão rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 

9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, 

consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a 

Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL 

realizar a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE 

o recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012036-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012036-39.2017.8.11.0015. REQUERENTE: REINALDO DE ARAUJO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO, 

eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a alteração 

processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade 

deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os 

requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO 

SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no 

art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os 

requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado 

pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que 

aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. 

Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou 

não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que apresente as 

CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da 
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Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 13 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012336-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR MARTINS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALI OTICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012336-13.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANAIR MARTINS SIQUEIRA 

REQUERIDO: BALI OTICAS LTDA - EPP Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009801-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009801-02.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SEBASTIAO JOSE PEREIRA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A Vistos, etc. 1. 

RECEBO O RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 

2. Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004692-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISSIANE BARROS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004692-70.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GLEISSIANE BARROS DE 

LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005207-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MARIANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005207-08.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANO MARIANO PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 
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Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002727-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TRINDADE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002727-28.2016.8.11.0015. REQUERENTE: FERNANDO TRINDADE DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 13 de novembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010186-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO LOPES VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010186-47.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PABLO LOPES VARGAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1007339-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MACHADO CANTANHEDE SANTANA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON DE SOUZA SANTO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007339-38.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: MARIA MACHADO 

CANTANHEDE SANTANA EMBARGADO: EDILSON DE SOUZA SANTO 

Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Terceiro em que a parte embargante 

pretende o deferimento de liminar, sem oitiva da parte contrária, para 

determinar o desfazimento da penhora online realizada em sua conta 

bancária, no valor de R$ 293,62, nos autos de execução sob n° 

8012067-71.2016.8.11.0015, ao argumento de que não figura como polo 

passivo naquela demanda. Pois bem. O novo Código de Processo Civil, 

regulamenta os requisitos para a concessão de efeito suspensivo em 

sede de embargos de terceiro, com a seguinte redação: “Art. 678. A 

decisão que reconhecer suficientemente comprovado o domínio ou a 

posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens 

ligitiosos objetos dos embargos, bem como a manutenção ou a 

reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. 

Por outro lado, o novo Código de Processo Civil, que unificou os requisitos 

da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Em análise dos autos não verifico o 

preenchimento dos requisitos para concessão da tutela, mormente a 

verossimilhança do direito, na medida em que, conforme se verifica dos 

autos executivos, a penhora na conta da ora embargante foi determinada 

por este Juízo em razão de ser a mesma cônjuge do executado, sendo o 

casamento desta com o devedor regido pelo regime da comunhão 

universal de bens, razão pela qual, a priori, presume-se que a dívida 

contraída beneficiou a cônjuge, tendo em vista a comunicação de todos os 

bens e dívidas dos casal nos referido regime, conforme dispõe o art. 1667 

do Código Civil. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Determino, ainda, a 

CITAÇÃO da Embargada, para, querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 679 do CPC. DETERMINO que seja 

certificado nos autos executivos (8012067-71.2016.8.11.0015) a 

existência dos embargos, bem como determino que sejam os feitos 

vinculados. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 30 de 

julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011710-28.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA BARBOSA VICENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT0017876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011710-28.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDA BARBOSA VICENTE 
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EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que foram penhorados 

valores da empresa requerida, os quais perfazem o valor integral do 

débito perseguido na presente execução, consoante depósito de ID. 

13618709. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte 

Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo 

cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento 

n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente 

impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 

10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que 

deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o 

prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente 

ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor 

do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 20 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010668-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADY MIRANDA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS WILLIAM ALVES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010668-92.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JADY MIRANDA SOUZA DA 

SILVA REQUERIDO: ELIAS WILLIAM ALVES DE QUEIROZ Vistos, etc. 

Diante da certidão de mov. id. n° 16407970, cancelo a audiência designada 

e determino que se intime a autora para se manifestar, informando o 

endereço atualizado da requerida. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 12 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008721-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CRISTIANO NEIVA AGUAIR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GOMES DA SILVA LESSI OAB - MT15159/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ OAB - MT0013450A (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.: 1008721-03.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 10/12/2018 10:45, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. DIEGO GOMES DA SILVA LESSI 

CPF: 022.861.741-30, CARLOS CRISTIANO NEIVA AGUAIR CPF: 

014.170.971-59 Endereço do promovente: Nome: CARLOS CRISTIANO 

NEIVA AGUAIR Endereço: AVENIDA VEREADOR JULIANO DA COSTA 

MARQUES, 877, Edifício Bona Vita, apt. 601, JARDIM ACLIMAÇÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-253 MARCOS ANTONIO ALVES CPF: 

534.904.101-06 Endereço do promovido: Nome: MARCOS ANTONIO 

ALVES Endereço: AVENIDA DAS EMBAÚBAS, 1.836, CONSTA NA CP, 

SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-110 Sinop, Terça-feira, 13 

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: 1008783-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALBERTO KELM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORLISVAN ALVES GONTIJO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1008783-09.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 04/12/2018 08:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. MAYARA TONETT GALIASSI 

SCHEID WEIRICH CPF: 733.638.631-87, JAIR ALBERTO KELM & CIA LTDA - 

EPP CPF: 07.240.226/0001-09 Endereço do promovente: Nome: JAIR 

ALBERTO KELM & CIA LTDA - EPP Endereço: AVENIDA JOAQUIM 

SOCREPPA, 1267, - DE 663 A 1527 - LADO ÍMPAR, JARDIM IBIRAPUERA, 

SINOP - MT - CEP: 78556-780 JORLISVAN ALVES GONTIJO CPF: 

710.575.791-49 Endereço do promovido: Nome: JORLISVAN ALVES 

GONTIJO Endereço: AVENIDA BELA VISTA, sn, lote 06 quadra 58-A, 

CONJUNTO LIBERDADE, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO - CEP: 74911-690 

Sinop, Terça-feira, 13 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: 1002247-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LEANDRO DE CASTRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1002247-16.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 10/12/2018 14:45, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. EDUARDO MARQUES CHAGAS 

CPF: 010.741.671-98, C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP 

CPF: 07.549.807/0001-27, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS CPF: 

267.709.178-07, CAMILA SILVA ROSA CPF: 738.581.371-20, EDNEY LUIZ 

HEBERLE CPF: 872.362.491-49, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE 

CPF: 344.161.188-80, DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES CPF: 

022.986.659-07, LUCA RIZZATTI MENDES CPF: 035.502.231-10 Endereço 

do promovente: Nome: C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP 

Endereço: AVENIDA DAS SIBIPIRUNAS, 1149, - DE 679 A 1261 - LADO 

ÍMPAR, JARDIM CELESTE, SINOP - MT - CEP: 78556-666 ANDERSON 

LEANDRO DE CASTRO CPF: 044.712.149-93 Endereço do promovido: 

Nome: ANDERSON LEANDRO DE CASTRO Endereço: RUA DAS PETÚNIAS, 

627, - DE 533/534 AO FIM, JARDIM PARAÍSO, SINOP - MT - CEP: 

78556-116 Sinop, Terça-feira, 13 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 249 de 300



Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010762-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO MADALOZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLUCIO CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1010762-40.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 04/12/2018 16:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. CAMILA SILVA ROSA CPF: 

738.581.371-20, ARLINDO MADALOZZO CPF: 066.054.350-87 Endereço 

do promovente: Nome: ARLINDO MADALOZZO Endereço: AVENIDA DAS 

FIGUEIRAS, 1142, - DE 736 A 1340 - LADO PAR, SETOR RESIDENCIAL 

NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-328 VANDERLUCIO CARLOS DA SILVA 

CPF: 645.448.502-15 Endereço do promovido: Nome: VANDERLUCIO 

CARLOS DA SILVA Endereço: RUA JOÃO PEDRO MOREIRA DE 

CARVALHO, 901, - LADO ÍMPAR, DISTRITO INDUSTRIAL, SINOP - MT - 

CEP: 78557-527 Sinop, Terça-feira, 13 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: 1005654-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO (REQUERENTE)

JACQUELINE KERKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por THIAGO DOS 

SANTOS RICHOPPO e JACQUELINE KERKHOFF RICHOPPO em face de 

TAM LINHAS AÉREAS S/A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto ao 

percentual a ser retido em caso de desistência. Em sua exordial as partes 

Requerentes afirmam que realizaram compra de passagens áreas para o 

trecho Cuiabá/MT – João Pessoa/PB, sendo a ida em 20.01.2018 e o 

retorno em 30.01.2018, no valor de R$ 2.628,28 adquiridas em 20.09.2017; 

contudo, solicitaram cancelamento e reembolso em 03.12.2017, tendo sido 

restituído 50% do valor total pago. Por seu turno a parte Requerida 

suscitou preliminar de carência de ação e no mérito pugnou pela 

improcedência dos pedidos. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A PRELIMINAR 

de CARÊNCIA DE AÇÃO não prospera eis que fulcrada na alegada 

ausência do interesse de agir; contudo, uma vez que a parte Requerida, 

no mérito, deduz pretensão diametralmente oposta à intenção das partes 

Requerentes, resta evidenciado o interesse de agir. Desta forma REJEITO 

a PRELIMINAR e, por não vislumbrar questões de nulidades passo a 

análise do mérito. Ainda que a portaria 676/GC da Aeronáutica em seu art. 

7º, §2º disponha que: “O reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa 

promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições 

de sua aplicação”. Não se pode ignorar o disposto no art. 51, IV, CDC que 

considera como abusiva as cláusulas que: “estabeleçam obrigações 

consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 

eqüidade”. Reconhecida abusividade da retenção de cerca de 50% 

(cinquenta por cento) do valor pago pelas passagens aéreas, impõe-se a 

aplicação dos arts. 5º e 6º da Lei nº 9.099/95 afim de nortear a fixação da 

multa a ser retida; Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para 

determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar 

especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Desta 

forma, a retenção de 10% (dez por cento) do valor total do bilhete, ante as 

peculiaridades do caso concreto, mostra-se em percentual razoável. 

Neste sentido destaca-se: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PEDIDO 

DE RESTITUIÇÃO. PASSAGENS AÉREAS. COMPRA ON LINE. 

CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO E IMOTIVADO DA VIAGEM PELO 

ADQUIRENTE. ANTECEDÊNCIA DO EMBARQUE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL 

DA TAXA DE EMBARQUE E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA VIAGEM. 

SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS. RETENÇÃO DE 20% SOBRE O VALOR DAS 

PASSAGENS. LICITUDE. QUANTUM MODIFICADO. SENTENÇA 

REFORMADA NO PONTO. Em se tratando de desistência imotivada e 

volutária levada a cabo pelo adquirente das passagens, é lícita a retenção 

de 20% do valor, já que a prestadora do serviço não deu causa à 

desistência. O pedido de cancelamento da viagem com mais de 30 dias de 

antecedência da data do embarque permite que a empresa novamente 

coloque à venda os lugares no voo. Inexiste nos autos prova de que a 

empresa suportou prejuízos com a desistência a ponto de justificar 

retenção superior a 50% da quantia paga. Os valores pagos pelo 

consumidor a título de taxa de embarque e assistência viagem devem ser 

restituídos integralmente, uma vez que não foram utilizados. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005628938, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 23/02/2016). Conforme demonstrado o valor total, R$ 

2.628,28 (dois mil e seiscentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos) 

foi divido em quatro parcelas sucessivas, conforme comprovado nos 

autos (ids nº 13475844, 13475846, 13475847 e 13475850); bem como, 

houve a restituição, na última fatura (id nº 13475850) no valor total de R$ 

1.285,58 (um mil e duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito 

centavos), perfazendo a retenção no percentual de 51,1%. É devido à 

parte Requerida, à título de multa a retenção no percentual de 10% (dez 

porcento), ou seja, R$ 262,82 (duzentos e sessenta e dois reais e oitenta 

e dois centavos); uma vez que a parte Requerida reteu a importância de 

R$ 1.342,70 (um mil e trezentos e quarenta e dois reais e setenta 

centavos) passa a existir um saldo credor às partes Requerentes, no 

valor de R$ 1.079,88 (um mil e setenta e nove reais e oitenta e oito 

centavos). Valores estes que deverão ser restituídos em sua forma 

simples, posto que a situação do caso não amolda-se ao disposto no art. 

42, parágrafo único, CDC; vez que não há que falar-se em cobrança de 

valores indevidos, posto que, houve a efetivação contratação do serviço 

existindo tão somente discussão quanto ao valor a ser retido. Ex positis, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição 

inicial para CONDENAR a parte Requeridas restituir às partes Requerentes 

a quantia de R$ 1.079,88 (um mil e setenta e nove reais e oitenta e oito 

centavos) a título de indenização por DANOS MATERIAIS devidamente 

atualizado pelo INPC a partir da data do primeiro reembolso, 18.01.2018 e 

incidência de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010711-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FRUETT VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO HELDER ZANOVELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010711-92.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DIOGO FRUETT VIEIRA 

REQUERIDO: EVANDRO HELDER ZANOVELLO Vistos, etc. INTIME-SE o 

autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL juntando 

o comprovante de residência em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, 
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ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 

comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez 

que a comprovação da residência é essencial à aferição de competência 

do Juízo. Com o aporte, concluso para recebimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 13 de novembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012176-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEI RAFAEL KULKKAMP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012176-73.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DIONEI RAFAEL KULKKAMP 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 13 de novembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009194-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DHJEINY FERNANDA CASAGRANDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: 

ZONA XXX Diligência: ID. XXX 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. 1009194-52.2018.8.11.0015 

Valor da causa: $12,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, DIREITO DE IMAGEM, DIREITO DE IMAGEM, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DHJEINY 

FERNANDA CASAGRANDE DA SILVA Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, 

Q25 L08, - ATÉ 999 - LADO ÍMPAR, RESIDENCIAL BURITIS, SINOP - MT - 

CEP: 78559-380 POLO PASSIVO: Nome: UNIAO NORTE DO PARANA DE 

ENSINO LTDA Endereço: RUA DOS CAJUEIROS, 60, - ATÉ 348/349, 

SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-516 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada, na qual será buscada a 

composição entre as partes, com a presença de seus advogados, nos 

termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 10/12/2018 

Hora: 09:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. 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 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. 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. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. SINOP, 13 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010949-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ALESSANDRA DE ARAUJO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010949-14.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALESSANDRA DE ARAUJO 

MACIEL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os 

elementos que entende necessários à comprovação de suas alegações. 

Em síntese, aduz a requerente que no dia 09/10/2018 ao chegar em casa 

foi surpreendida pelo muro de sua residência quebrado e sua energia 

cortada, a qual impossibilitou a mesma de adentrar a sua residência uma 

vez que o portão eletrônico só abre com energia elétrica. Verbera que não 

possuía nenhuma fatura em aberto que ensejasse a suspensão do 

serviço, e que ao verificar na caixa do correio encontrou notificação da 

Requerida afirmando que interrompeu o fornecimento do serviço por 

deficiência técnica e que manteria desligada até a regularização conforme 

norma da empresa. Suscita ainda que, procurou a requerida através de 

seus prepostos, e foi lhe dito que não havia alternativa se não comprasse 

novos equipamentos de acordo com suas exigências, caso contrário o 

serviço suspenso não seria religado. Deste modo, alega a autora que teve 

que suportar custos materiais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) 

para adequar ao que a empresa exigiu, pois caso contrário, sua energia 

não seria religada. Outrossim, informa a requerente que recebeu uma 

fatura no valor de R$723,58 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e 

oito centavos), a qual diz se tratar de Consumo Recuperado. Pugna pela 

antecipação da tutela, para que a requerida se abstenha de negativar 

seus dados, bem como se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia em razão do débito discutido nos autos. Pois bem. Sabe-se que a 

tutela de urgência deve corresponder ao provimento jurisdicional que será 

prestado se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir 

os contornos de definitividade pela superveniência da sentença. O novo 

Código de Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e 

tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: “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.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o autor demonstrar por 

meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos constantes no 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a concessão da 

medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e o perigo de 

dano. Isto porque a requerente demonstra, por meio dos documentos 

juntados que a fatura emitida pela requerida, com vencimento em 

28.01.2019, no valor de R$723,58, refere-se a recuperação de consumo, 

que, segundo se alega, foi apurado pela demandada de forma unilateral, 

sendo vedado a suspensão dos serviços em relação a débito pretérito, 

especialmente em se tratando de recuperação de consumo, devendo o 

débito, caso constatada sua legalidade, ser cobrado pelas vias ordinárias 

de cobrança. Nesse sentido a Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 713.139 - SE 

(2015/0113251-0) RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS 

AGRAVANTE : ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADOS : LEONARDO ZIRPOLI ABATH E OUTRO (S) PAULO 

ROBERTO NERY NASCIMENTO AGRAVADO : POKEMODAS CONFECCOES 

LTDA - ME ADVOGADO : ANTONIO EDILSON C DOS SANTOS 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR CONSTATADA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 

83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Vistos. Cuida-se de agravo interposto pelo 

ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão que 

obstou a subida de recurso especial da agravante. Extrai-se dos autos 

que o recurso especial foi interposto com fulcro no art. 105, III, a, da 

Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de 

Sergipe que negou provimento à apelação da agravante nos termos da 

seguinte ementa (fl. 221, e-STJ): "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA - FRAUDE NO MEDIDOR CONSTATADA - SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO DA FATURA 

DECORRENTE DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO IMPOSSIBILIDADE - 

DÉBITO PRETÉRITO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ - PRECEDENTES 

DESTA CORTE. Em se tratando de cobrança de débitos antigos e 

consolidados, como é o caso da chamada" recuperação de consumo ", o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é 

indevido o corte de energia elétrica, devendo os mencionados débitos 

serem perseguidos pelas vias ordinárias de cobrança.APELAÇÃO CÍVEL 

CONHECIDA E IMPROVIDA."Sustentou a agravante, em recurso especial, 

contrariedade ao art. 6º, § 3º, da Lei n. 8.987/1995, ao defender, em 

síntese, a legalidade do débito a título de recuperação de consumo que 

não é antigo, e da suspensão dos serviços por inadimplência. Foram 

apresentadas contrarrazões (fls. 247/251, e-STJ). O Tribunal de origem 

negou seguimento ao recurso especial (fls. 257/258, e-STJ). O referido 

decisum ensejou a interposição do agravo de instrumento ora em análise. 

É, no essencial, o relatório. Não merece prosperar o agravo. Com efeito, 

quanto aos artigos de lei apontados por violados, não merece ser 

conhecido o apelo, pois se verifica que o Tribunal a quo decidiu de acordo 

com jurisprudência desta Corte, no sentido de é indevida a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica no caso de débito pretérito. É o que se 

depreende do seguinte excerto do acórdão vergastado (fl. 224, e-STJ): 

"Contudo, é importante ressaltar que, em se tratando de cobrança de 

débitos antigos e consolidados, como é o caso da chamada"recuperação 

de consumo", o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no 

sentido de que é indevido o corte de energia elétrica, devendo os 

mencionados débitos serem perseguidos pelas vias ordinárias de 

cobrança. Dessa forma, a aludida medida seria cabível apenas quando a 

inadimplência do usuário disser respeito a conta regular, relativa ao mês 

do consumo." Com efeito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça. Confiram-se os seguintes precedentes: "PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO 

ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a 

controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade, razão pela qual não há que se falar em 

violação ao art. 535 do CPC. 2. Esta Corte Superior pacificou o 

entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o 

fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou 

energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do 

consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de 

débitos antigos. 3. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço 

dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral 

nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato 

praticado. 4. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A 

desprovido."(AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 

8/5/2014.)"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. FRAUDE 

NO MEDIDOR DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento 

desta Corte é firme no sentido de que não é lícito à concessionária 

interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos 

consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo 

em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos 

antigos não-pagos. Precedentes: AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 07/05/2014; AgRg no AREsp 

324.970/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

31/03/2014; AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 10/12/2013. 2. Agravo regimental não provido". 

(AgRg no AREsp 276.453/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe 8/9/2014.) Desse modo, 

aplica-se à espécie a Súmula 83 do STJ, verbis:"Não se conhece do 
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recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se 

firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do 

referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais 

interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. Ante 

o exposto, com fundamento no art. 544, § 4º, II, do CPC, conheço do 

agravo para negar seguimento ao recurso especial. Publique-se. 

Intimem-se. Brasília (DF), 29 de maio de 2015. MINISTRO HUMBERTO 

MARTINS Relator(STJ - AREsp: 713139 SE 2015/0113251-0, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 15/06/2015) De 

mais a mais, estando o débito em discussão e, considerando-se a 

essencialidade dos serviços de energia, entendo que deve ser concedida 

a tutela, até ulterior deliberação do Juízo. Já o perigo da demora é 

evidente, pois, ninguém pode ignorar as limitações de advêm à pessoa que 

tem suspenso o fornecimento de energia elétrica, serviço este essencial. 

1. Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil e do 

artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO a 

que a requerida se ABSTENHA de suspender os serviços de energia à 

requerente, devendo emitir nova fatura referente ao mês de OUTUBRO de 

2018, fazendo constar apenas o consumo mensal da requerente. bem 

como se abstenha de negativar os dados da mesma, em razão do débito 

discutido nos autos, até ulterior deliberação deste Juízo. 2. Comino multa 

diária de R$100,00 (cem reais) caso haja descumprimento da tutela 

concedida. 3. Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da 

Lei Consumerista. 4. Sem prejuízo do exposto, cite-se/intime-se a 

reclamada para comparecimento em audiência de CONCILIAÇÃO já 

designada, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. SINOP, 13 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009035-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNOS LANES BAUKEN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009035-12.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: MAGNOS LANES BAUKEN DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Em Id 15569917 a requerente informa nos autos 

que o requerido adimpliu o débito objeto da presente ação, assim, 

dissolvendo o litigio outrora existente. “Ex positis”, sem maiores delongas, 

DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. SINOP, 13 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005308-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SEBASTIANA GUIMARAES CAMELO (REQUERENTE)

MAXIMINO DE SOUZA CAMELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO OAB - MT7013/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CAMELO (INVENTARIADO)

 

Vistos. I- Defiro, em parte, os pedidos constantes no andamento n.º 

14493929 - Pág. 6, letras 'd', 'e' e 'f'. Expeçam-se o necessário, oficiando 

como requerido. Para tanto, fixo o prazo de 10 (dez) dias para resposta, 

sob pena de desobediência. II- Sobrevindo resposta, manifeste-se a 

inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando escorreito plano 

de partilha, na forma preconizada pelo artigo 659 e seguintes, 

contemplando bens e valores do espólio. III- Indefiro os pedidos 

constantes do documento n.º 14493929 - Pág. 5 e 6, letras "b" e "c", por 

ora, ante a não comprovação de existência nos autos. IV- Intime-se, ainda, 

a inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte ao feito 

matrícula atualizado do imóvel pertencente ao espólio. V- Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009143-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON NARCISO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). II- 

Designo audiência de conciliação/mediação (art. 165, §§ 2º e 3º do CPC) 

para o dia 24/01/2019, às 16h30m (Horário Oficial de MT). III- Cite-se e 

intime-se, o requerido, para comparecer, acompanhado de advogado (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 mediação/conciliação. IV- Cientifique-se o 

requerido que, se assim lhe aprouver, deverá expressamente informar em 

petição o seu desinteresse na realização da audiência de mediação, no 

prazo de 10 de antecedência da audiência designada (art. 334, §5º, 

segunda parte, CPC). V- Saliento que o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao requerido o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do 

CPC/2015). VI- Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VIII- No tocante aos alimentos, tenho que ao serem 

fixados devem respeitar ao binômio possibilidade x necessidade, 

procurando dividir a responsabilidade entre os genitores, de acordo com 

as necessidades dos menores e as possibilidades dos pais e, 

considerando inexistir provas dos rendimentos auferidos pela requerida, 

Arbitro os alimentos provisórios no importe de 50% (cinquenta por cento) 

do SALÁRIO MÍNIMO, devidos a partir da citação, devendo ser creditado, 

todo dia 10 de cada mês, na conta bancária constante dos autos. IX- 

determino a realização de Estudo Psicológico e Social, no domicílio do 

requerente e da parte requerida, sem prévio aviso, aferindo as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas para 

criação e educação dos menores. Em laudo circunstanciado. Prazo: 30 

(trinta) dias. X- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. XI- Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004674-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEANDRO DA SILVA CRUZ OAB - MT0010613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTELA CRISTINA DO NASCIMENTO OAB - 029.147.801-84 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos com pedido tutela 

antecipada proposta por JONATHAN JUNIOR SOARES em face de JOÃO 

GABRIEL SOARES, representado por sua genitora Estela Cristina do 

Nascimento. Consta da inicial que o requerente, genitor do requerido, ficou 

obrigado a contribuir com valor equivalente a 30% (trinta por cento) do seu 

salário. Salienta que sua capacidade financeira diminuiu, pois está 

desempregado, e não mais tem suportado arcar com o patamar outrora 

acordado, razão pela qual pretende a redução dos alimentos para 25% do 

salário mínimo vigente. Com a inicial vieram os documentos necessários ao 

ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil 

inovou ao suprimir a diferenciação existente entre os requisitos 

necessários ao deferimento da tutela cautelar e da tutela antecipada. 

Hodiernamente, o que se tem é a chamada Tutela de Urgência, que pode 

ter natureza satisfativa ou assecuratória. Para o deferimento da tutela de 

urgência exige-se (CPC/2015, artigo 300): a) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Cassio Scarpinella Bueno, sobre o tema, assim leciona: “A 

concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade 

do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 

300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a 

serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação 

do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio 

Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 

2015. p.24). O primeiro requisito para concessão da tutela remete à 

existência da probabilidade do direito, tendo por pressuposto a alteração 

da situação financeira dos interessados, base forte no já mencionado 

artigo 15 da Lei n.º 5.478/68, não revogada neste aspecto pelo atual 

Código de Processo Civil. Tal artigo pressupõe que “a decisão judicial 

sobre os alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser 

revista em face da modificação da situação financeiras dos interessados”. 

Para tanto e, especificamente em casos de minoração da verba alimentar, 

não basta a mera demonstração da diminuição da possibilidade financeira 

do requerente, como deve ser demonstrado que tal minoração, em sede 

de tutela antecipada, não gerará grandes impactos na situação dos 

menores, impondo-lhes risco para a subsistência. A esse respeito, ensina 

o eminente mestre Sílvio Rodrigues o seguinte: “Uma vez fixada, a pensão 

alimentícia pode ser alterada por reclamação de qualquer das partes, 

desde que se evidencie ter sobrevindo mudança na fortuna de quem 

fornece os alimentos, ou na de quem os recebe. Assim, por exemplo, se 

com o seu crescimento, os filhos necessitam de maiores recursos para o 

estudo e vestuário, ou se provam que a situação financeira do pai 

melhorou, em relação à anterior, deve o Juiz conceder aumento da pensão 

alimentícia; ao contrário, se o pai prova que seus ganhos diminuíram, ou 

que se um dos seus filhos se tornou maior; ou que uma filha contraiu 

matrimônio etc., pode pedir redução dos alimentos a que foi anteriormente 

condenado.” (in Direito de Família, v. 6, pg. 382). O requerente afirma que 

não mais tem condições de honrar os alimentos no patamar outrora fixado, 

por estar desempregado. No entanto, as provas carreadas aos autos, 

embora tenham demonstrado a ausência de vínculo empregatício recente, 

não são suficientes a comprovar as atuais necessidades do alimentando, 

não sendo possível, nesta fase do processo, saber se o mesmo ficará 

desamparado em caso de mudanças bruscas no valor de alimentos já 

fixado. Neste sentido, considerando que a fixação dos alimentos se 

orienta pelo binômio necessidade/possibilidade e levando-se em 

consideração não estar demonstrado quanto a possibilidade financeira do 

requerente, entendo, que ao menos neste momento, a liminar não merece 

acolhida. Note-se que as provas juntadas nos autos não são capazes por 

si só de demonstrar que o requerente teve sua situação modificada após 

a prolação da sentença que fixou os alimentos em favor dos requeridos, 

até porque o registro de trabalho do requerente se deu em 2013, portanto, 

há 05 anos, o que deixa de configurar a urgência do pedido. Desta feita, 

não evidenciados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o 

indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto: I- INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência, uma vez que ausentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito invocado, forte no artigo 300, 

“caput”, CPC/2015. II- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, 

inciso II). III- CiteM-se os requeridos, por sua representante legal, no 

endereço constante na inicial, intimando-os, no mesmo ato, para audiência 

de conciliação/mediação que designo para o dia 31/01/2019, às 14h30m 

(horário oficial de MT), nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. 

IV- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado à requerida o direito de examinar 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, ambos 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 os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 99, § 3º do CPC/2015, sem prejuízo de posterior revogação. VIII- 

Notifique-se o Ministério Público. IX- Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008796-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AQUILA MAYARA RONDON DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES 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 JOSÉ ANTONIO BEZERRA 

FILHO PROCESSO n. 1008796-47.2018.8.11.0002 Valor da causa: $954.00 

ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: 

JOVANI GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: Nome: AQUILA 

MAYARA RONDON DA SILVA 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: Alega o Requerente que 

casou-se em 9/7/2014 e que estão separados de fato acerca de 3 (três) 

anos, sem a possibilidade de reconciliação. Não tiveram filhos e não 

possuem bens a partilhar. Requer a decretação do divórcio. DECISÃO: 

"Vistos.I- Processe-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, 

CPC/2015.iI- Deixo de designar sessão de conciliação/mediação por 

ocasião da modalidade de citação a ser perfectibilizada.III- Cite-se e 

intime-se a parte requerida, por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do 

CPC para, querendo, contestar a presente ação (art. 231, Iv do CPC), no 

prazo de 15 (QUINZE) DIAS, consignando as advertências insertas nos 

artigos 257, inciso IV e 344, do CPC.IV- Fixo o prazo do edital em trinta 

(30) dias, o qual correrá da data da primeira publicação (CPC, art. 257, 

inciso III, parte final).V- Decorrido o prazo do edital sem manifestação da 

parte requerida, desde já, em conformidade com o artigo 72 inciso II do 

CPC, nomeio curadora especial um(a) dos Defensores Públicos oficiantes 

nesta Comarca, para contestar a presente ação no prazo legal.VI- 

Concedo à requerente a assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC). VII- 

Cumpra-se." 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 
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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, ANA PAULA PIRES DE CAMARGO MACHADO, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1008976-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LEITE DE MORAES (REQUERENTE)

LEONIR NAZARIO DE MORAES (REQUERENTE)

LIDIO LEITE DE MORAES FILHO (REQUERENTE)

ANNA ANGELICA NAZARIO DE MORAES DIAS (REQUERENTE)

LUCI NAZARIO DE MORAES BUENO (REQUERENTE)

LIDIO LEITE DE MORAES (REQUERENTE)

LIANIL NAZARIO DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT0011512A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANADIR NAZARIO DE MORAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1008976-97.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os intimar a [ parte autora, para 

que no prazo de 10 (dez) dias de Andamento ao feito. Várzea Grande/MT, 

12 de novembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008025-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT0016236A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. N. (RÉU)

Outros Interessados:

A. C. D. F. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Número do Processo: 

1008025-69.2018.8.11.0002. Espécie: Alimentos. Representante da 

Requerente: Ana Cristina de Figueiredo. Requerido: Deusdeny Pereira do 

Nascimento. Data e horário: segunda-feira, 12 de novembro de 2018, 13 

horas. PRESENTES Conciliador(a): Ione Filomena dos Santos. Advogada: 

Mônica de Paula Moterani Hintze. AUSENTES Representante da 

Requerente: Ana Cristina de Figueiredo. Requerido: Deusdeny Pereira do 

Nascimento. OCORRÊNCIAS Aberta a audiência com as formalidades 

legais, foi constatada a ausência de ambas as partes. A patrona da parte 

autora requereu vistas dos autos, pelo prazo de cinco dias, para indicar 

novo endereço do requerido. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Ione Filomena dos Santos, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Ione Filomena dos Santos Conciliadora Mônica de Paula 

Moterani Hintze Advogada

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004718-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABILA REGINA DA SILVA AQUINO PIMENTA (REQUERENTE)

MOISES VIANA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVIT JESUS MALAQUIAS OAB - MT19601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

1004718-10.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À( Intimar a parte autora para que no 

prazo de 10 (dez) dias cumpra a determinação do despacho. Várzea 

Grande/MT, 12 de novembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008953-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERCIA MARIA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLNEY SANTOS COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1008953-54.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID (?) e da certidão que 

designou audiência de ID 16412666 - Decisão ,16456957 - Certidão 

Várzea Grande/MT, 13 de novembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008953-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERCIA MARIA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLNEY SANTOS COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1008953-54.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID (?) e da certidão que 

designou audiência de ID 16412666 - Decisão ,16456957 - Certidão 

Várzea Grande/MT, 13 de novembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001536-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. K. D. S. C. S. (AUTOR(A))

C. B. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0022546A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO PJE Nº 1001536-50.2017.8.11.0002 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 10(dez) dias. Várzea Grande/MT, 

13 de novembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003896-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

SILBENE ALVES DA SILVA OAB - 006.276.541-85 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1003896-21.2018.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 
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vistas: - Aos Advogados da Autora para manifestar sobre a Justificativa 

de ID: 15814197. Várzea Grande/MT, 13 de novembro de 2018. Edith 

Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003896-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

SILBENE ALVES DA SILVA OAB - 006.276.541-85 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1003896-21.2018.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - Aos Advogados da Autora para manifestar sobre a Justificativa 

de ID: 15814197. Várzea Grande/MT, 13 de novembro de 2018. Edith 

Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007973-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA FRANCISCA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT0006911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMIL BENEDITO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007973-73.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos, Tutela de Urgência, Guarda e 

Partilha de Bens. Intime-se a autora, por seu Advogado, para indicar o 

valor aproximado dos bens e corrigir o valor da causa. Além disso, a 

autora deve informar e trazer aos autos sua CTPS, já que afirmou que 

trabalhava com o requerido. Após, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1009412-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

CRISTIANE RIDRIGUES CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1009412-56.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - Ao Advogado da Parte Autora para 

ciência da sentença de ID 14084247. Várzea Grande/MT, 13 de novembro 

de 2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000317-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIR AUXILIADORA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANNE FONSECA MILHOMEM OAB - MT19686/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA MARIA DE CAMPOS (REQUERIDO)

PAULO EVARISTO DE CAMPOS (REQUERIDO)

LUANA DA SILVA CAMPOS (REQUERIDO)

J. V. D. C. (REQUERIDO)

GONCALO EVARISTO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000317-36.2016.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - Aos Advogados das Partes para informar os nome e endereços 

dos demais herdeiros para a expedição dos mandados de citação. Várzea 

Grande/MT, 13 de novembro de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000317-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIR AUXILIADORA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANNE FONSECA MILHOMEM OAB - MT19686/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA MARIA DE CAMPOS (REQUERIDO)

PAULO EVARISTO DE CAMPOS (REQUERIDO)

LUANA DA SILVA CAMPOS (REQUERIDO)

J. V. D. C. (REQUERIDO)

GONCALO EVARISTO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000317-36.2016.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - Aos Advogados das Partes para informar os nome e endereços 

dos demais herdeiros para a expedição dos mandados de citação. Várzea 

Grande/MT, 13 de novembro de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009218-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMILDO CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DALVINA XAVIER DE BRITO (REQUERENTE)

EDILOM CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA BENTA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

LEOBINA CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELMIRO XAVIER DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009218-22.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o 

pedido de AJG. Nomeio Inventariante a Sra. Maria Benta de Oliveira 

Pereira, que deverá assinar o termo de compromisso no prazo de cinco 

dias (art. 617, parágrafo único, do CPC), e apresentar as primeiras 

declarações no prazo de 20 dias (art. 620, do CPC). Caso todos os 

herdeiros não sejam representados pelo mesmo Advogado, a parte 

requerente deverá fornecer quantas cópias das primeiras declarações 

forem necessárias à citação, inclusive para a Fazenda Pública Estadual. 

Diligencie-se a inventariante, junto à Central de Testamentos, no sentido de 

promover a juntada aos autos, da comprovação da inexistência de 

testamento deixado pela “de cujus”, assinalando o prazo de 15 (quinze) 

dias (CNGC – 10.1.4). Assim, feitas as primeiras declarações, citem-se 

para os termos do Inventário, os herdeiros não representados, legatários, 

a Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 626, do CPC), se houver 

menor de idade ou maior incapaz, para os fins previstos no artigo 627, do 

CPC. Findo o prazo previsto no artigo 627, do CPC, proceda-se a avaliação 

do(s) bem(ns) do espólio. A avaliação é dispensada se a parte trouxer 

aos autos o cálculo do imposto e guias correspondentes, emitidas pela 

Fazenda Pública (GIA-ITCMD), indispensável à conclusão do feito e que 

deve estar de acordo com o que constar das últimas declarações e plano 

de partilha. A Inventariante deverá apresentar as últimas declarações (art. 

636, do CPC) e plano de partilha, ouvindo-se as partes. A Inventariante 

deve carrear aos autos as certidões negativas de débitos gerais da 

Fazenda Pública Nacional, Estadual (PGE-MT) e Municipal, devidamente 

atualizadas. Cumpridas as determinações acima descritas, remeta-se o 
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feito ao Ministério Público, ante a presença de incapaz. Após, venham-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009600-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. C. (REQUERENTE)

J. N. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT0017683A-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. 1009600-15.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Intimem-se as partes requerentes, através do seu Patrono, para 

trazer aos autos, em 10 dias, cópia de sua certidão de nascimento ou de 

casamento, recente, comprovando a ausência de impedimento ao 

reconhecimento da união estável, bem ainda, devem trazer aos autos 

declarações de testemunhas, com firma reconhecida, dando conta da 

união e o período. Havendo interesse das partes, poderá ser homologado 

o acordo de partilha de bens, sem reconhecimento expresso da união e 

sua dissolução. Com a manifestação, ao Ministério Público. Após, 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009906-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. S. (REQUERENTE)

D. F. D. C. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009906-81.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. O reconhecimento da união estável para sua posterior dissolução 

depende de produção de prova em audiência. A homologação do acordo 

de partilha de bens, guarda etc., não depende do reconhecimento e 

dissolução da união. Digam as partes se desejam produzir prova a 

respeito da união estável, caso em que será designada audiência - eis que 

a escritura pública não é suficiente para tal fim. Havendo interesse apenas 

na homologação do acordo, sem o reconhecimento expresso da união e 

posterior dissolução, remeta-se o feito ao Ministério Público para 

manifestação. Após, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009423-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DE ALMEIDA SALDANHA (REQUERENTE)

ISMAEL SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (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. 1009423-51.2018.8.11.0002. VISTOS etc. NEUSA DE 

ALMEIDA SALDANHA E ISMAEL SALDANHA, qualificados, ajuizaram 

AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, pretendendo a decretação do 

divórcio (Num. 15981650 A 15981675). O cônjuge virago pretende voltar a 

usar o nome de solteira. 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 NEUSA DE ALMEIDA (num. 15981650) e que não há bens a 

partilhar. Em seguida, arquive-se com baixa na distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008657-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RICARDO BETOLI (REQUERENTE)

GISELE APARECIDA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A 

(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. 1008657-95.2018.8.11.0002. VISTOS etc. GISELE 

APARECIDA REIS BETOLI E MARCELO BETOLI, qualificados, ajuizaram 

AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, pretendendo a decretação do 

divórcio e a definição parcial da partilha de bens (IDs. 15503660 A 

15503686), conforme acordo descrito na inicial. O cônjuge virago pretende 

voltar a usar o nome de solteira. 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 GISELE APARECIDA REIS (Num. 15503660). Em seguida, 

arquive-se com baixa na distribuição. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004177-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. D. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. L. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n.º 1004177-74.2018.8.11.0002 

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 23 de Janeiro de 2019, às 16h00. /MT, 

13 de novembro de 2018. Assinado Digitalmente FÁTIMA MARIA 

WANDERLEY SALES 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
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008629-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. C. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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 1008629-30.2018.8.11.0002 

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 23 de Janeiro de 2019, às 16h30. 

Várzea Grande /MT, 13 de novembro de 2018. Assinado Digitalmente 

FÁTIMA MARIA WANDERLEY SALES Gestor de Secretaria Sede do juízo e 

Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea 

Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1030240-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. G. O. (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 1030240-19.2018.8.11.0041 

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 24 de Janeiro de 2019, às 14h00. 

Várzea Grande /MT, 13 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1010090-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PEREIRA PAZ DE SANTANA (REQUERENTE)

KELTON FIGUEIREDO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA OAB - MT16470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010090-37.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ALESSANDRA PEREIRA PAZ 

DE SANTANA, KELTON FIGUEIREDO SANTANA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Divórcio Consensual, proposta por ALESSANDRA PEREIRA PAZ 

DE SANTANA e KELTON FIGUEIREDO SANTANA, ambos qualificados nos 

autos. Inicialmente, em que pese as partes estarem representadas por 

Advogados devidamente constituídos nos autos, tratando-se de divórcio 

consensual, faz-se necessário que os autores assinem a petição inicial, 

conforme dispõe o art. 731 do CPC/2015, ou então, será necessária a 

designação de audiência conciliatória para este fim. Destarte, intimem-se 

os requerentes, para que no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 321, do 

CPC/2015), emendem a inicial, acostando aos autos a petição inicial 

devidamente assinada pelos cônjuges, em conformidade com o disposto 

no art. 731 do CPC/2015. Cumprida a determinação, colha-se manifestação 

do representante do Ministério Público, nos termos do art. 178, II c/c art. 

698 do CPC/2015, do contrário, designe-se audiência conciliatória, com as 

formalidades de praxe, notificando-se o Parquet. Intime-se. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008674-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRYA LIMA BARBOSA (AUTOR(A))

ODEMIR DE ARRUDA BARBOSA (AUTOR(A))

THAIS LIMA BARBOSA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Raquel de Oliveira Corrêa OAB - MT0011327A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODEMIR DE ARRUDA BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008674-34.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ODEMIR DE ARRUDA BARBOSA, 

THAIS LIMA BARBOSA RIBEIRO, IRYA LIMA BARBOSA RÉU: ODEMIR DE 

ARRUDA BARBOSA Vistos etc. Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO 

DE ACORDO DE EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ajuizada por 

ODEMIR DE ARRUDA BARBOSA, THAIS LIMA BARBOSA e IRYA LIMA 

BARBOSA. As partes são maiores e capazes, estando devidamente 

assistidas por Advogado devidamente habilitado nos termos da lei. 

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, 

II, do CPC/2015. Ex Positis, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil, o acordo tal qual o entabulado entre às 

partes e, via de consequência; JULGO e DECLARO EXTINTO o presente 

feito. Sem custas e honorários face a gratuidade de justiça que ora defiro 

com escoro no art. 98, do CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Após o decurso de prazo recursal, certifique-se, oficie à Prefeitura 

Municipal de Cuiabá, conforme informado pelas partes, para que seja 

procedido a respectiva exclusão do encargo alimentar e, em seguida, 

remeta-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009165-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TELLES DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TELLES DUTRA OAB - GO53889 (ADVOGADO(A))

RAILA CRISTIELE BATISTA MENDES OAB - GO49735 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR ANTONIO DA SILVA NANTES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente, nos autos da Carta 

Precatória Cível distribuída à 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande 

– MT, para no prazo de cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa 

ID n. 16405609 de 08/11/2018 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008406-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GECI ZARDINELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MIGUEL CORREIA DUARTE OAB - RS57086 (ADVOGADO(A))

REJANE SCHNEIDER DA CRUZ OAB - RS102397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 

(REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente, nos autos da Carta 

Precatória Cível distribuída à 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande 

– MT, para no prazo de cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa 

ID n. 15886722 de 11/10/2018 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004586-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DAS GRACAS PEREIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDENIZE NEVES VARELA MORAES OAB - SC11964 

(ADVOGADO(A))

EVALDO LUIZ MORAES OAB - SC17583 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ELOY REIS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

MARIA ELIZANETE CORDOVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente, nos autos da Carta 

Precatória Cível distribuída à 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande 

– MT, para no prazo de cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa 

ID n. 15716049 de 03/10/2018 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000809-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MMARRA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA OAB - SP0101346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SOUZA TRANSPORTE - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO estes autos para proceder a INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) 

da parte autora para depositar a diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado, conforme solicitado na petição ID n. 15573172 

de 26/09/2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004660-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DELMAR THEVES (REQUERIDO)

HELENA SOUZA THEVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente, nos autos da Carta 

Precatória Cível distribuída à 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande 

– MT, para no prazo de cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa 

ID n. 16475239 de 12/11/2018 do (a) oficial de justiça.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010034-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO TAKEHIKO INOUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO OAB - MT20144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA MORAES DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1010034-04.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MAURICIO TAKEHIKO INOUE REQUERIDO: TAMARA 

MORAES DO AMARAL Vistos... Por Trata-se de Pedido De Tutela 

Antecipada, proposta por MAURÍCIO TAKEHIKO INOUE em desfavor de 

TAMARA MORAES DO AMARAL, requerendo o autor em sede de tutela 

antecipada, o bloqueio da conta da parte requerida, a fim de impedir o 

saque dos valores depositados a título da negociação aqui discutida, bem 

como, o estorno dos valores depositados, recebo-a na foram do art. 305 

do CPC. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, sendo 

necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável para 

conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; Da análise dos autos, 

verifico que autor realizou uma negociação na data de 05/11/2018, com 

um intermediador tido por nome “Daniel” a compra de um carro anunciado 

no site OLX pelo valor de R$ 58.900,00, realizando duas transferências, 

uma no valore de R$ 9.000,00 na conta bancária do Sr. Alexandre e o 

restante de R$ 48.800,00, na conta bancária da ré, , agência 2985, conta 

531778, conta corrente da Caixa Econômica localizada na Avenida Filinto 

Muller, Água Vermelha, na comarca de Várzea Grande – MT, conforme os 

documentos apresentado no Id. nº. 16423810. Afirma que, após a 

realização da transferência dos valores, o intermediador “Daniel”, não 

atendeu mais as ligações do autor e simplesmente “desapareceu”, logo 

autor percebeu que estava sendo vítima de um golpe. O autor realizou um 

boletim de ocorrência indicado na Id nº. Num. 16423805 - Pág. 1 Alega 

ainda, que entrou em contato com o Banco e foi informado que a ré já 

realizou saque de R$ 11.000,00, dos valores que transferiu. Sendo assim 

requer em sede de tutela o bloqueio e estorno dos valores R$37.800,00. 

Nesse sentido, baseado nos fatos e documentos juntados nos autos, vejo 

presentes os requisitos para deferimento somente do primeiro pedido, 

referente ao bloqueio da conta da requerida. Tais elementos evidenciam a 

probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o trâmite processual 

esta na possibilidade de ficar sem o dinheiro e o bem que havia comprado, 

vem gerando prejuízos ao autor, configurando o segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DISSO, CONCEDO PARCIALMENTE A 

TUTELA para determinar: o bloqueio na conta da ré agência 2985, conta 

corrente nº 531778, no valor R$ de R$ 37.800,00, conforme indicado a Id. 

nº. 16423810, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia caso de descumprimento. Para tanto, deve a 

Sra. Gestora expedir oficio para Caixa Econômica Federal, localizada na 

Avenida Filinto Muller, Água Vermelha, na comarca de Várzea Grande – 

MT (Id. nº Id. nº. 1642381). Citem-se ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Não sendo 

contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos 

pelo réu como ocorridos, ocasião em que o feito julgado em de 5 (cinco) 

dias. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado 

pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos 

mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não 

dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Apresentado 

o pedido principal, voltem-me conclusos para análise do art. 308, § 3º do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010064-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEUANES RODRIGUES DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAQUELI DIAS PACHECO OAB - GO40542 (ADVOGADO(A))

GEISIANE JOSE SILVA COSTA OAB - GO40646 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE DE ENSINO E CULTURA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1010064-39.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: LEUANES RODRIGUES DE ARAUJO SILVA REQUERIDO: 

ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE DE ENSINO E CULTURA Vistos etc. 

Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do 

presente de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com as 

nossas homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010109-43.2018.8.11.0002
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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:

ROGER RICARDO SILVA CUSTODIO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1010109-43.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. RÉU: ROGER 

RICARDO SILVA CUSTODIO Vistos... Analisando os autos, verifico que a 

parte autora não juntou os comprovantes de recolhimentos das custas e 

taxas processuais. Dessa forma, DETERMINO a intimação da parte autora 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das 

custas e taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo manifestação ou não, 

certifique-se, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007787-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA COSTA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI OAB - MT0017995A 

(ADVOGADO(A))

PAULA DANIELLE FORTES BENTO OAB - MT21598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Luiz Felipe Magalhães Felix (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007787-50.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: SILVIA COSTA DE FIGUEIREDO REQUERIDO: LUIZ FELIPE 

MAGALHÃES FELIX Vistos... Em virtude da informação de Id. nº 15576211 

o pedido de dilação do prazo pelo período de 180 dias. Decorrido o prazo 

e não havendo manifestação, certifique-se. Após, Intime-se o autor 

pessoalmente, para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção (CPC, art. 485, III, § 1º). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001131-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA BEZERRA DO BONFIM (AUTOR(A))

FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA (AUTOR(A))

RIVANDA ALVES BEZERRA (AUTOR(A))

FRANCISCA ALVES BEZERRA NAKAZAWA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DE TAL - TELEFONE 065 996990-3630 (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001131-77.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): RIVANDA ALVES BEZERRA, FRANCISCO DE ASSIS 

BEZERRA, FRANCISCA ALVES BEZERRA NAKAZAWA, JOSEFA 

BEZERRA DO BONFIM RÉU: ISMAEL DE TAL - TELEFONE 065 996990-3630 

Vistos... Por verificar que o imóvel em discussão foi desocupado, 

determino o cumprimento da liminar de Id. 11843730, devendo a Sra. 

Gestora providenciar a expedição do mandado de imissão na posse em 

favor dos autores. Deve ainda a Sra. Gestora, providenciar a alteração do 

polo passivo, conforme requerido à Id. nº 13941777. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002941-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINERADORA DAS CASSYRAS INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA BORGES MONTEIRO BRITTA OAB - MT4261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO REIS DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002941-87.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MINERADORA DAS CASSYRAS INDUSTRIA E COMERCIO, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA REQUERIDO: RICARDO REIS DIAS 

Vistos... Por verificar que o réu está em lugar incerto e não sabido, Defiro 

nos termos do art. 246, IV do CPC, a citação da parte ré via edital. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003690-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFFER DA COSTA FREITAS (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:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003690-41.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOSEFFER DA COSTA FREITAS REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Processo n.º 

1003690-41.2017.8.11.0002 Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por JOSEFFER DA COSTA 

FREITAS em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, alegando que vítima de um acidente de trânsito 

ocasionando invalidez permanente. Por entender que a Medida Provisória 

451/2008 é incompatível com a Constituição Federal por limitar o seguro 

obrigatório a R$ 13.500,00, requer a condenação da ré ao pagamento de 

100% do valor do seguro, juntando procuração à Id. nº 7287323 - Pág. 1e 

demais documentos. Termo de audiência de tentativa de conciliação à Id. 

nº 9009623 - Pág. 1. Citada a ré não apresentou contestação no prazo 

legal, oportunidade onde, à Id. nº 12425564 decretei sua revelia e nomeei 

perito para realizar a perícia médica no autor, a fim de quantificar sua 

lesão. Intimadas as partes para falar sobre o laudo, ambas 

manifestaram-se, vindo- me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando o autor que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT De 

acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por 

invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A revelia torna incontroversos 

os fatos quanto ao acidente e nexo de causalidade, diante da presunção 

de que a ré concorda com a matéria fática arguida. Além da revelia o autor 

bem comprovou o acidente sofrido, através da juntada do Boletim e 

Ocorrência (Id. nº 7287329) e a perícia médica realizada à Id. nº 13594230 

comprova a invalidez permanente deu-se em razão do acidente sofrido, 

pelo que entendo devida a indenização à parte. No tocante à lesão, 

inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada 

por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. 

Consigno, também, em que pese à ocorrência da revelia, ela não se aplica 

quanto à matéria de direito, mas apenas quanto à matéria fática. O art. 12 

da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do 

Conselho Nacional de Seguros Privados, que está autorizado a expedir 

normas disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de 
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indenização por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do 

quantum indenizatório, deixando para tal órgão administrativo a função em 

quais hipóteses o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à 

lesão, deve corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que 

dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 

11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput 

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as 

lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis 

de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009) 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). O laudo pericial concluiu que o autor 

apresenta incapacidade média (50%) em estrutura crânio facial (100%). 

Portanto, havendo prova da invalidez de caráter definitivo, sem 

possibilidade de recuperação e sequela com debilidade permanente do 

membro lesionado em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do 

art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Portanto, havendo prova da invalidez de 

caráter definitivo de forma intensa, sem possibilidade de recuperação e 

sequela com debilidade permanente parcial do membro lesionado em razão 

do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Ademais, nesse aspecto, a parte autora sequer apresentou tese 

quanto à suposta ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da Medida 

Provisória e lei consequente, limitando-se a alegar que não condizem com 

os parâmetros da Constituição Federal da República, o que entendo até 

insuficiente para análise da arguição. Estabelece a tabela SUSEP que na 

hipótese de invalidez caracterizada pela perda completa de um dos 

membros superiores/inferiores ou das mãos ou demais partes elencadas 

na tabela, pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da 

perda funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, 

restando o cálculo na seguinte forma: 1ª Lesão; A) Valor total da 

cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial incompleta: 100% 

C) Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a 

seguradora diante da ausência de irresignação: 50% D) Valor devido: A x 

B x C: R$ 6.750,00. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 

426, do Superior Tribunal de Justiça , os juros na hipótese de pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à 

correção monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a 

partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a ré ITAÚ SEGUROS S/A ao pagamento do seguro 

DPVAT em favor do autor na importância de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais). 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$ 

1.500,00 (mil e quinhentos) 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. (Assinado 

digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002299-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARTINS 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:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

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 SENTENÇA Processo: 1002299-51.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUIZ MARTINS DA SILVA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE 

AUTO E RESIDENCIA S.A. Processo n.º 1002299-51.2017.8.11.0002. 

Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por LUIZ MARTINS DA SILVA em desfavor da SEGURADORA 

LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima 

de acidente de trânsito ocasionando incapacidade permanente. Por 

entender que a Medida Provisória 451/2008 é incompatível com a 

Constituição Federal por limitar o seguro obrigatório a R$ 13.500,00, requer 

a condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro, juntando 

procuração à Id. nº 5857486 - Pág. 1 e demais documentos. Realizada 

audiência de conciliação, esta restou infrutífera conforme termo juntado à 

Id. nº 7306999 - Pág. 1, 9545232 - Pág. 1. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 9805828 alegando, em preliminar, inclusão da 

Seguradora Líder DPVAT no polo passivo, ausência de requerimento 

administrativo, ausência de Laudo IML. No mérito, aduz que inexiste prova 

da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a 

tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir 

da propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como 

ausência de boletim de ocorrência. Requer o acolhimento da preliminar ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimento e 

documentos. Da contestação manifestou-se o autor à Id. nº 10107260. 

Saneado o feito e remetido à instrução (Id. nº 11305585), a fim de 

quantificar a lesão sofrida pela parte autora, nomeei perito que juntou o 

respectivo laudo à Id. nº 14332354. Intimadas as partes para falarem 

sobre o laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De 

acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por 

invalidez, basta à prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o pedido sob o 

pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez 

permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse 

proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do 

feito, entendo devida a indenização à parte autora. Conforme documento 

acostado na exordial, inclusive Boletim de Ocorrência (Id. nº 5857532), 

restou comprovado o acidente sofrido, dando conta que a invalidez 

permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o 

perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade que 

acomete a autora e sua origem advinda de acidente automobilístico. 

Todavia, a prova da extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez do 

membro lesionado do autor se mostra necessária para quantificar o valor 

da indenização a ser paga. Nesse diapasão, tenho que o laudo 

apresentado é claro em dizer que o autor apresenta incapacidade média 

no membro superior direito. Assim, a lesão apontada guarda correlação 

com a debilidade prevista na Tabela para Cálculo de Indenização para 

Invalidez Permanente anexa à Lei n. 6194/74, que consigna os percentuais 

a serem considerados sobre o valor máximo indenizável (até 

R$13.500,00). Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a 
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debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um 

tanto delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas 

anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não 

havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 

da Lei 6.194/74 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, 

que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando para tal órgão 

administrativo a função em quais hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitár ia,  não representando i legal idade ou 

inconstitucionalidade. Nesse aspecto, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009) 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). O laudo pericial (Id. nº 14332354) 

concluiu que a parte autora apresenta invalidez permanente (25%) em 

estrutura crânio facial (100%). Portanto, havendo prova da invalidez de 

caráter definitivo de forma intensa, sem possibilidade de recuperação e 

sequela com debilidade permanente parcial do membro lesionado em razão 

do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta Est. Crânio facial: 100% C) 

Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora 

diante da ausência de irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 

3.375,00. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do 

Superior Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). 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$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 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. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008615-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MACIEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - MT13279/O-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))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008615-80.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA NEIDE MACIEL DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Processo n.° 

1002442-74.2016.8.11.0002 Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT POR MORTE - proposta por MARIA 

NEIDE MACIEL DE OLIVEIRA em desfavor de SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A argumentando, em síntese, ser a 

única beneficiária do seguro DPVAT, em decorrência do acidente 

automobilístico que ocasionou o óbito de Francisco Martins Leite, ocorrido 

em 07/05/2015. Alega ainda, que mesmo depois de ter realizado o pedido 

na via administrativa, conforme documentos juntados à Id. nº 10749069 - 

Pág. 1-2, a seguradora recusou-se a efetuar o pagamento. Requer a 

condenação do Réu ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT no 

patamar de R$ 13.500,00, juntando procuração e os documentos. 

Contestação e documentos apresentados pela seguradora ré à Id. nº 

12877954, alegando, preliminarmente, ilegitimidade “ad causam” de parte 

no polo ativo da demanda. Requer o acolhimento das preliminares, bem 

como a improcedência dos pedidos, juntando instrumentos procuratórios e 

substabelecimentos. No mérito, requer a improcedência da demanda ante 

a ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Impugnação à 

contestação apresentada pela autora à Id. nº 13766994, rechaçando os 

argumentos lançados pelo réu, reiterando os termos contidos na petição 

inicial. Após, vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT no valor de R$ 13.500,00, alegando a autora que seu cônjuge veio 

à óbito em virtude de acidente automobilístico. DA ILEGITIMIDADE “AD 

CAUSAM” DE PARTE NO POLO ATIVO DA PRESENTE DEMANDA Sustenta 

a seguradora ré que não há prova inequívoca nos autos para se afirmar, 

com exatidão, que a autora é a única beneficiária do de cujus, sendo 

necessária a averiguação da existência de demais herdeiros. Malgrado as 

razões apresentadas, tenho que não procede a pretensão da ré. Isso 

porque vislumbro nos autos prova cabal sobre a relação mantida entre as 

partes, a comprovar a sua legitimidade para figurar no polo ativo da 

presente demanda, sobretudo pela existência de uma “Escritura Pública 

Declaratória de Convivência” (Id. nº 10759457). Nessa seara, verifico 

ainda, que na certidão de óbito do de cujus consta que este não deixou 

descendentes, entre filhos naturais e adotivos. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COBRANÇA POR 

MORTE POR ATROPELAMENTO POR VEÍCULO - CONDENAÇÃO - 

LEGITIMIDADE DA COMPANHEIRA - INTERESSE DE AGIR - RECURSO 

DESPROVIDO. Demonstrado por declarações de testemunhas, registro do 

óbito, bem como por fotografias da vida em família, que o casal vivia 

maritalmente, a companheira de vítima fatal de atropelamento por veículo é 

legitimada para receber a indenização do seguro obrigatório, DPVAT. 

Inexistente exigência legal, o pedido de pagamento administrativo do 

seguro obrigatório, pelo beneficiário, não é condição de procedibilidade da 

cobrança judicial. (TJMT – Sexta Câmara Cível – Apelação nº 17684/2010 

– Classe CNJ – 198 – Comarca de Primavera do Leste – Relator: Exmo. 

Des. Juracy Persiani – Data de Julgamento: 16/06/2010). Ante o exposto, 

rejeito a preliminar. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT Analisando 

detidamente os autos, vislumbro que o pedido fora instruído com o boletim 

de ocorrência e a certidão de óbito, comprovando satisfatoriamente o 

acidente de trânsito que ensejou o falecimento de FRANCISCO MARTINS 

LEITE, companheiro da parte autora. Certo é que, nos termos do art. 5º da 

Lei n. 6.194/74, o pagamento da indenização do seguro obrigatório se 

satisfaz diante da comprovação do acidente e do nexo causal, 
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independentemente da aferição de culpa pelo sinistro. Saliente-se que o 

DPVAT é um seguro de caráter social, meramente assistencial, não se 

utilizando das regras afetas aos seguros facultativos individuais, devendo 

ser interpretadas sem maiores formalismos legais, objetivando atender às 

necessidades resultantes do evento danoso. No caso, dúvidas não há 

sobre a obrigatoriedade do pagamento do seguro DPVAT a autora, em 

razão do falecimento do de cujus proveniente de acidente automobilístico, 

cumprindo, analisar, apenas, a quem deve ser efetuado o pagamento e o 

quantum. Com efeito, dispõe o art. 4º, da Lei nº 6.194/74, com a redação 

dada pela Lei nº 11.482/2007, que a indenização no caso de morte será 

paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 – Código Civil. O art. 792 do Código Civil, por seu turno, 

estabelece o seguinte: Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou 

beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o 

capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado 

judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem 

da vocação hereditária. Com efeito, a parte autora, porquanto 

companheira da vítima fatal, inexistentes filhos, tem direito à indenização 

integral do seguro DPVAT. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO - SEGURO 

DPVAT - UNIÃO ESTÁVEL - PROVA - FILHOS - INEXISTÊNCIA - 

COMPANHEIRA - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. Provada a união estável e 

a inexistência de filhos, a companheira de vítima fatal tem direito à integral 

indenização do seguro DPVAT, porquanto única beneficiária. A infração 

administrativa, condução de motocicleta sem habilitação, não obsta o 

pagamento da indenização do seguro DPVAT. Recurso não provido. 

(TJ-MG - AC: 10338120054774001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, 

Data de Julgamento: 05/06/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 14/06/2013) Com relação ao quantum devido, a nova 

redação do art. 3º da Lei nº 6.194/74, dada pela Lei nº 11.482/2007, 

estabelece que: Art. 3º – Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; Nesse 

sentido, já se posicionou o Sodalício Matogrossense, como se vê: 

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - SEGURO 

DPVAT - CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE 40 

SALÁRIOS MÍNIMOS - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP Nº 

340/2006 - APLICABILIDADE - TETO MÁXIMO EQUIVALENTE A 

R$13.500,00 - RECURSO PROVIDO. O art. 3º, II, da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Medida Provisória nº 340/2006, posteriormente 

convertida na Lei nº 11.482/2007, é aplicável à situação, já que o acidente 

ocorreu após sua edição. (TJMT – Segunda Câmara Cível – Embargos de 

Declaração nº 56216/2010 – Classe CNJ – 1689 – Opostos nos Autos da 

Apelação 36509/2009 – Classe CNJ – 198 – Comarca Capital – Relatora: 

Exma. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – Data de Julgamento: 

13/10/2010). DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, 

do Superior Tribunal de Justiça[1], os juros na hipótese de pagamento do 

seguro obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à 

correção monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a 

partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ[2], conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório por Morte para CONDENAR a ré ao pagamento do seguro 

DPVAT em favor da autora, na importância de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) previsto no art. 3º, I, da Lei n.° 6.194/74. 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 a partir do evento danoso, com 

amparo na Súmula 43-STJ. Pelo princípio da sucumbência, condeno o réu 

ao pagamento das custas processuais, bem como, verbas advocatícias, 

que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, 

§ 8º, III 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. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO [1] Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. 

[2] Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do 

efetivo prejuízo.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000056-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALFRIDES PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT0005652A-O (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))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000056-37.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: WALFRIDES PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Processo n.º 1000056-37.2017.8.11.0002. Vistos, etc... Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por WALFRIDES 

PEREIRA DA SILVA em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que vítima de um acidente de trânsito 

ocasionando invalidez permanente. Por ser medida de direito, requer a 

condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no montante 

total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 4565401 - Pág. 1 e 

documentos. Encaminhados os autos à Central de Conciliação, a audiência 

de conciliação restou infrutífera, conforme termo juntado à Id. nº 5519863 

- Pág. 1. Naquela oportunidade, verifico que a parte autora foi submetida à 

avaliação médica, conforme laudo pericial juntado às fls. 5519863 - Pág. 

7-8. Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 5484310, alegando, 

em preliminar, carência de ação pela ausência de pedido administrativo. No 

mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da 

invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela 

de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração/substabelecimento e documentos. Intimadas as partes para 

falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. 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. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o 

pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do 

sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré impugnou ainda, 

o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à 

invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o 

valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. 

Da análise do feito, entendo por devida a indenização à parte autora. 

Conforme documento acostado na exordial, em especial, o Boletim de 

Ocorrência (Id. 4565456), restou comprovado o acidente sofrido, dando 

conta que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente sofrido. 

Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da 

incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de acidente 

automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a 

debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um 

tanto delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas 

anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não 

havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 

da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, 
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que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). 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% (cinqüenta 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). O laudo pericial (Id. nº 7984371 - 

Pág. 3-4) concluiu que a parte autora apresenta incapacidade parcial 

(50%) referente a lesão neurológica (100%). Portanto, havendo prova da 

invalidez de caráter permanente e sequela com debilidade permanente do 

membro lesionado em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do 

art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, que o acidente foi 

posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é 

limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como 

pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa/parcial de algum dos membros 

pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da perda 

funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o 

cálculo na seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de 

invalidez caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à 

seguinte proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta Lesão Neurológica: 100% C) 

Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora 

diante da ausência de irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 

6.750,00. Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância 

referente à lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. DA 

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). 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$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). 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, III 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. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004702-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VIANA KAI (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004702-27.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): FERNANDO VIANA KAI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Processo n.º 

1004702-27.2016.8.11.0002. Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por FERNANDO VIANA KAI em 

desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A, alegando que vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez 

permanente. Por ser medida de direito, requer a condenação da ré ao 

pagamento de 100% do valor do seguro no montante total de R$ 

13.500,00, juntando procuração à Id. nº 3710850 - Pág. 1 e documentos. 

Encaminhados os autos à Central de Conciliação, a audiência de 

conciliação restou infrutífera, conforme termo juntado à Id. nº 4583198 - 

Pág. 1. Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 4962048, 

alegando, em preliminar, carência de ação pela ausência de pedido 

administrativo, ausência do laudo do IML. No mérito, aduz insuficiência 

probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e 

que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o 

limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e 

juros da citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e 

a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração/substabelecimento e 

documentos. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambas 

manifestaram-se, vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender 

que prescinde de outras provas além dos documentos e laudo pericial. 

Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que 

foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de 

sequela com redução permanente de sua capacidade laborativa. 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 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. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo 

com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, 

basta a prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou ainda, o pedido 

sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez 

permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse 

proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do 

feito, entendo por devida a indenização à parte autora. Conforme 

documento acostado na exordial, em especial, o Boletim de Ocorrência (Id. 

3710824 - Pág. 1-2), restou comprovado o acidente sofrido, dando conta 

que a invalidez permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse 

aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade 

que acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico. 

Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade 

apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um tanto 

delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas anatômicas ou 

funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não havendo como 
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discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 

normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, que está 

autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). 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% (cinqüenta 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). O laudo pericial (Id. nº 13212762) 

concluiu que a parte autora apresenta incapacidade parcial (25%) 

referente a estrutura cervical (100%). Portanto, havendo prova da 

invalidez de caráter permanente e sequela com debilidade permanente do 

membro lesionado em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do 

art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, que o acidente foi 

posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é 

limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como 

pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa/parcial de algum dos membros 

pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da perda 

funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o 

cálculo na seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de 

invalidez caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à 

seguinte proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta Lesão Neurológica: 100% C) 

Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora 

diante da ausência de irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 

3.375,00. Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância 

referente à lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. DA 

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). 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$ 3.375,00 (três mil trezentos e trezentos e setenta e cinco reais). 

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, III 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. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005802-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MODESTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005802-17.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANTONIO MODESTO DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Processo n.º 

1005802-17.2016.8.11.0002. Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por ANTONIO MODESTO DOS 

SANTOS em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, alegando que vítima de um acidente de trânsito 

ocasionando invalidez permanente. Por ser medida de direito, requer a 

condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no montante 

total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 4496693 - Pág. 1 e 

documentos. Encaminhados os autos à Central de Conciliação, a audiência 

de conciliação restou infrutífera, conforme termo juntado à Id. nº 5520127 

- Pág. 1. Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 4961738, 

alegando, em preliminar, carência de ação pela ausência de pedido 

administrativo. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que 

inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser 

atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com 

correção a partir da propositura da ação e juros da citação, vez que 

constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 

11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração/substabelecimento e documentos. Saneado o 

feito e remetido os autos à instrução, nomeei perito médico para que 

realizasse a perícia médica no autor a fim de quantificar a lesão sofrida, 

este juntou o respectivo laudo à Id. nº 13011433. Intimadas as partes para 

falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. 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. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o 

pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do 

sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré impugnou ainda, 

o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à 

invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o 

valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. 

Da análise do feito, entendo por devida a indenização à parte autora. 

Conforme documento acostado na exordial, em especial, o Boletim de 

Ocorrência (Id. 4496858 - Pág. 1-4), restou comprovado o acidente 

sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do 

acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a 

veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de 

acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o 

acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, 

inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a extensão 
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das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada 

por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. 

O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte 

do CNSP, que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, 

detendo competência nos casos de indenização por invalidez permanente. 

A Lei apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). 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% (cinqüenta 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). O laudo pericial (Id. nº 13011433) 

concluiu que a parte autora apresenta incapacidade intensa (75%) no pé 

direito (50%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter permanente 

e sequela com debilidade permanente do membro lesionado em razão do 

grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Entendo, contudo, que o acidente foi posterior à vigência da Lei 

n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 

para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. Estabelece a tabela 

SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada pela perda 

completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á indenização à 

proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o qual se aplica o 

redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na seguinte forma: 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte proporção: Lesão 

I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial 

incompleta Lesão Neurológica: 100% C) Percentual do redutor apurado 

pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 5.062,50. Com isso, faz 

jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida 

conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por 

força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça, os juros na 

hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da 

citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré 

para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou 

a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). 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$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta 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, III 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. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000975-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE ROBERTA DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000975-89.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LEIDIANE ROBERTA DOS SANTOS OLIVEIRA RÉU: GOLDEM 

GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, CIJ IMOVEIS LTDA - EPP 

Vistos etc. Intime-se a parte autora a oferecer impugnação à contestação, 

querendo. Prazo: 15 dias. Cumpra-se. Várzea Grande, 12 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000434-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON COELHO DE SOUZA OAB - MS2923 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDERSON LOPES FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000434-56.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: OLIVIO DE SOUSA REQUERIDO: WENDERSON LOPES 

FARIAS Vistos etc. Em análise ao petitório acostado no id. 12463279, 

verifico que não se faz oportuna a citação com hora certa, prevista no 

artigo 227 do CPC, visto que houve apenas uma tentativa frustrada de 

citação da parte ré, conforme certidão do Id. 1225079, portanto, não 

houve exaurimento de possibilidade de tentar localizar a empresa 

requerida. Desta feita, renove-se o mandado de citação, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça observar o disposto no art. 277 do CPC. Cumpra-se, com 

as providências necessárias. Várzea Grande, 12 de novembro de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003392-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREANO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE MARIA GOMES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003392-49.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): LAUREANO JOSE DA SILVA RÉU: NEIDE MARIA GOMES DOS 

SANTOS Vistos etc. Analisando o petitório acostado no Id. 16026415, 

verifico que se requer a concessão do prazo de 30 dias para proceder a 
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juntada da documentação faltante, contudo, tal pedido é datado de 

18.10.2018. Assim, já tendo decorrido o prazo solicitado, intime-se o douto 

causídico da parte autora a se manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento. Prazo. 10 dias. 

Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 12 de 

novembro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009092-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAVILSON PEDROSO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009092-06.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: 

ADAVILSON PEDROSO DA SILVA Vistos etc. Defiro o petitório acostado 

no Id.14580563. Em consequência, procedam-se as retificações 

necessárias, fazendo constar no polo ativo da presente demanda MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE STDA. 

No mais, cumpra-se a decisão do id. 11418842. Várzea Grande, 12 de 

novembro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1006960-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jonadabe dos Reis Santiago OAB - MT7632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Josué (RÉU)

Outros (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006960-39.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA 

RÉU: JOSUÉ, OUTROS Vistos. À vista da certidão de id. 16453058, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 12 de março de 2019, às 

15h40. Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário. Várzea Grande, 

13 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes 

Prioli Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002177-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE SANDRA NASCIMENTO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDES (RÉU)

EZIDIO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002177-38.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARGARETE SANDRA NASCIMENTO BATISTA RÉU: EZIDIO, 

EURIDES Vistos. Aportou aos autos petição em que a autora requer a 

concessão da liminar de reintegração de posse, haja vista que não se 

obteve êxito na localização do requeridos para comparecerem nas 

audiências de justificação designadas. Não merece prosperar referido 

pedido, haja vista que, conforme consignado na decisão que designou a 

audiência de Justificação, para a concessão da liminar pleiteada faz-se 

necessária a comprovação de que a autora exercia a posse de fato sobre 

o imóvel antes da suposta invasão (id. 9234289). Isto posto, redesigno 

audiência de justificação para o dia 6 de dezembro de 2018, às 15h30. 

Tendo em vista que a autora não informou o endereço atualizado dos 

requeridos, conforme consignado no termo de audiência, e considerando 

a alteração dos procuradores , concedo o prazo de 10(dez) dias para que 

informe o endereço atualizado dos requeridos. Consigno que, caso o 

oficial de justiça suspeite da ocultação da parte ré, deverá proceder a 

citação com hora certa, nos termos do art. 227 do CPC. Em sendo feita a 

citação com hora certa deverá a escrivã enviar ao réu carta dando-lhe 

ciência de tudo, nos termos do art. 254, do CPC. No mais, tendo em vista 

que o termo da audiência realizada no dia 15 de março de 2018 foi juntado 

de forma incompleta (id. 12339979), procedo a juntada do referido termo 

de forma adequada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 

23 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes 

Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009583-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILZA ELOY DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009583-76.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: EMILZA ELOY DA PAIXAO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos. Em que pese a manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, nos termos do art. 334, § 4º, I, a 

audiência não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. Desse modo, 

designo para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 15h40, constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Cite-se/intime-se a 

parte ré, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (artigo 334, §4º, inciso I, §5º c/c inciso II, artigo 

335, ambos do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, 

§8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 24 

de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006137-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELY MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1006137-02.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ELY MARTINS DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Dano Moral proposta por Ely Martins de Oliveira 

em desfavor de Banco do Brasil S/A. Na decisão proferida no Id. 9634780, 
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determinou-se a intimação da autora para emendar a inicial a fim de sanear 

irregularidades contidas nesta, sob pena se indeferimento (art. 284, 

parágrafo único, CPC/73). No Id. 16027957, consta certificado o decurso 

de prazo sem qualquer manifestação da parte interessada. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Em análise aos autos, verifico que o 

advogada da parte autora foi devidamente intimada, para que 

apresentasse emenda a fim de sanar irregularidades contidas na inicial, 

contudo não o fez. Desta feita, não tendo sido providenciada a emenda da 

inicial conforme determinado, o indeferimento da inicial é medida que se 

impõe. Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte da autora, principal interessado no 

deslinde do processo. Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o 

que lhe fora colocado, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme fundamentação 

apresentada. Deixo de condenar em custas à vista do deferimento da 

assistência Judiciária. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com 

todas as baixas e anotações pertinentes. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande, 12 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003171-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. W. M. BAR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE BARROS DOS SANTOS OAB - MT0005924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003171-66.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): G. W. M. BAR LTDA - ME RÉU: ESCRITORIO CENTRAL DE 

ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Consignação em Pagamento proposta por G. W. M. Bar Ltda em desfavor 

de ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Na decisão 

proferida no Id. 10441087, determinou-se a intimação da autora para 

emendar a inicial a fim de sanear irregularidades contidas nesta, sob pena 

se indeferimento (art. 284, parágrafo único, CPC/73). No Id. 16029115, 

consta certificado o decurso de prazo sem qualquer manifestação da 

parte interessada. É o breve relato. Fundamento e decido. Em análise aos 

autos, verifico que a advogada da parte autora foi devidamente intimada, 

para que apresentasse emenda a fim de sanar irregularidades contidas na 

inicial, contudo não o fez. Desta feita, não tendo sido providenciada a 

emenda da inicial conforme determinado, o indeferimento da inicial é 

medida que se impõe. Ademais, os autos não podem permanecer ad 

eternum em cartório, aguardando providências por parte da autora, 

principal interessado no deslinde do processo. Visto o desinteresse da 

parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial. 

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, 

conforme fundamentação apresentada. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, devido à extinção do feito sem a resolução do 

mérito. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas 

e anotações pertinentes. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 12 de 

novembro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005352-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005352-40.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ELIAS PEREIRA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença proposta por 

Elias Pereira Opolski em desfavor de Ympactus Comercial Ltda. Na 

decisão proferida no Id. 10466132, determinou-se a intimação da autora 

para emendar a inicial a fim de sanear irregularidades contidas nesta, sob 

pena se indeferimento (art. 284, parágrafo único, CPC/73). No Id. 

16029706, consta certificado o decurso de prazo sem qualquer 

manifestação da parte interessada. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Em análise aos autos, verifico que a advogada da parte autora foi 

devidamente intimada, para que apresentasse emenda a fim de sanar 

irregularidades contidas na inicial, contudo não o fez. Desta feita, não 

tendo sido providenciada a emenda da inicial conforme determinado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ademais, os autos não 

podem permanecer ad eternum em cartório, aguardando providências por 

parte da autora, principal interessado no deslinde do processo. Visto o 

desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

a petição inicial. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

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

Processo Civil, conforme fundamentação apresentada. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, devido à extinção do feito sem a 

resolução do mérito. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com 

todas as baixas e anotações pertinentes. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande, 12 de novembro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007812-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EJIANE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1007812-97.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: EJIANE DE SOUZA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos etc. Trata-se de Ação de Tutela Antecipada em Caráter 

Antecedente para Exibição de Documentos proposta por Ejiane de Souza 

em desfavor de Ympactus Comercial Ltda. Na decisão proferida no Id. 

10986283, determinou-se a intimação da autora para emendar a inicial a 

fim de sanear irregularidades contidas nesta, sob pena se indeferimento 

(art. 284, parágrafo único, CPC/73). No Id. 16271185, consta certificado o 

decurso de prazo sem qualquer manifestação da parte interessada. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Em análise aos autos, verifico que a 

advogada da parte autora foi devidamente intimada, para que 

apresentasse emenda a fim de sanar irregularidades contidas na inicial, 

contudo não o fez. Desta feita, não tendo sido providenciada a emenda da 

inicial conforme determinado, o indeferimento da inicial é medida que se 

impõe. Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte da autora, principal interessado no 

deslinde do processo. Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o 

que lhe fora colocado, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme fundamentação 

apresentada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, devido 

à extinção do feito sem a resolução do mérito. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com todas as baixas e anotações pertinentes. P. I. 

e Cumpra-se. Várzea Grande, 12 de novembro de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000545-11.2016.8.11.0002

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 SA (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000545-11.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROBERTO ANTUNES BARROS RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Cuida-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios 

proposta por ROBERTO ANTUNES BARROS em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. Aduz que, foi contratado para 

prestar serviços advocatícios de natureza contenciosa para o réu, 

atuando no ajuizamento e acompanhamento dos processos até o final 

destes. Por se tratar de contrato de adesão, não pode discutir as 

cláusulas e condições impostas, razão pela qual a remuneração seria 

exclusivamente pelos honorários sucumbenciais. Sustenta que, em 22 de 

março de 2013, o ré notificou o autor da rescisão do contrato, que 

ocorreria no prazo de 30 (trinta) dias, sem qualquer motivo justo e 

proposta de pagamento dos honorários advocatícios pelos serviços 

prestados. Afirma que, atuou nos autos do processo de execução n.º 

524-53.1996.811.0002 – Código 12128 – Vara Especializada em Direito 

Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT (Antiga 3.ª Vara Cível da 

Comarca de Várzea Grande – MT), e nos de Embargos à Execução código 

6779, em defesa dos interesses do Banco Réu, do mês de setembro de 

2002 até o mês de abril de 2013, ou seja, por quase 11 (onze) anos. 

Assim, pugnou pela condenação do requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios relativos aos serviços que lhe prestou nos 

mencionados autos, no quantum justo e de direito a ser arbitrado por este 

juízo. Pede os benefícios da gratuidade da justiça. Determinou-se a 

emenda à inicial para comprovar a alegada insuficiência de recursos para 

arcar com os custos da ação, o autor peticionou requerendo a juntada de 

documentos. A inicial foi recebida, concedendo as benesses da 

gratuidade da justiça e designando audiência de conciliação. Na audiência 

de conciliação não se obteve êxito na realização de acordo (id. 3019297). 

Citada, a requerida apresentou contestação (id. 3236638, arguindo 

preliminar de Inépcia da Inicial, no mérito requer a improcedência da 

demanda. Por sua vez, o autor apresentou impugnação à contestação (id. 

3255153). O autor peticionou informando ser portador de doença grave, 

requerendo prioridade na tramitação do feito (id. 10359513). E os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. I - Do julgamento 

antecipado da lide. Em análise dos autos, verifico que o feito não 

necessita de dilação probatória, pois os fatos e direitos alegados 

tratam-se de matéria de direito que pode ser provada documentalmente. 

Assim, atento aos princípios da brevidade e economia processual, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, 

conforme autorizado pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

II - Da preliminar de inépcia da inicial. Verbera que, o requerente pretende 

receber honorários diferente da forma avençada, ignorando que a 

resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e eficácia e, como 

os honorários contratados foram os de sucumbência, o requerente fará 

jus ao recebimento apenas ao final da demanda, a serem pagos pelo 

sucumbente, sendo que os processos em que prestou serviços ainda 

encontram-se em prosseguimento. De tal modo, sustenta que a inicial 

encontra-se inepta, pois o polo passivo é ilegítimo para figurar na presente 

ação e o requerente carece de interesse processual, visto que não pode 

exigir verba que ainda não se tornou exigível, requerendo a extinção do 

feito sem resolução do mérito. Não merece guarida a referida preliminar, 

haja vista que o autor pretende seja arbitrado honorários em decorrência 

de contrato firmado com o requerido, de modo que é o legítimo para figurar 

no polo passivo da ação. Ademais, conquanto o contrato estabeleça a 

remuneração pelos honorários apenas na hipótese de sucumbência, a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado e o STJ têm flexibilizado 

referida regra nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente. 

Neste sentido confira recente julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO JULGAMENTO FINAL DA 

DEMANDA – PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA E DE EXCLUSÃO DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO 

ANALISADOS – EVIDENTE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA 

INVERTIDOS – RECURSO PROVIDO. 1. Ocorrendo a resilição unilateral do 

mandato (revogação) antes do julgamento final da causa e, portanto, 

antes da possível condenação da parte adversa ao pagamento dos ônus 

sucumbenciais, cumpre ao mandante responder pela verba honorária, e 

cumpre ao juiz arbitrá-la, ou diretamente nos autos do processo ou em 

feito instaurado por ação autônoma de arbitramento. 2. (...). (Ap 

60812/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018) Destarte, 

referida preliminar não merece prosperar, pois a inicial é perfeitamente 

clara, bem como existe o binômio necessidade e adequação para o 

ajuizamento da ação. No mais, referido fato confunde-se com o mérito, 

motivo pelo qual afasto a preliminar arguida, procedendo à análise do 

mérito. III - Do mérito. Pois bem. Da análise das provas constantes nos 

autos constata-se que a pretensão é parcialmente procedente. Visa o 

autor o arbitramento de honorários referentes à sua atuação nos 

seguintes processos: execução n.º 524-53.1996.811.0002 – Código 

12128, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário desta 

Comarca, e Embargos à Execução com código n. 6779. Conquanto o 

documento juntado pelo autor para comprovar a contratação dos seus 

serviços trate-se de modelo que sequer foi preenchido (id. 1594990), 

referido fato e a prestação dos serviços advocatícios não foram negados 

pelo requerido. Na peça defensiva, o réu afirma que: “não se nega e nem 

informou que não remunerará o Requerente pelos serviços prestados até 

o momento da rescisão contratual, mas que tal remuneração acontecerá 

em momento futuro quando estiver sido implementada a condição prevista 

contratualmente que permita o pagamento dos honorários advocatícios 

devidos” e que o ‘Requerente ainda não recebeu o seu crédito relativo ao 

processo em laborou, visto que a ação ainda se encontra em andamento’. 

Também, restou incontroverso que o requerido resiliu o contrato de forma 

unilateral, estando comprovado pelo documento constante no id. 1594995. 

Segundo relata o Banco demandado, a rescisão ocorreu após o autor não 

participar do processo licitatório realizado em 2008, para a contração de 

novos escritórios de advocacia para prestação de serviços, por não 

conseguir atender os critérios exigidos no novo edital. E, da análise das 

ações mencionadas, constata-se o seguinte: - Embargos à execução n. 

6779 (2364/1999), foi movido pelos executados Joel Luiz Bulhões e João 

Avelino Bulhões, por dependência ao processo n. 12128, o qual foi julgado 

parcialmente procedente. A sentença foi proferida em 11 de outubro de 

2007 e, em decorrência da sucumbência recíproca, as partes foram 

condenadas ao pagamento pro rata das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, arbitrados em R$8.000,00 (oito mil reais) (id. 

1595005). O causídico, ora requerente, interpôs Recurso de Apelação, o 

qual foi provido em parte, mantendo-se os ônus da sucumbência 

estabelecidos na sentença (id. 1595005 - Pág. 40). Na sequência, o Banco 

efetuou o depósito dos honorários sucumbências da parte adversa e de 

sua quota parte das custas processuais (id. 1595005 - Pág. 42 e 43). Em 

consulta ao sistema Apolo, constata-se que referidos autos encontram-se 

arquivados desde 29 de agosto de 2011. De tal modo, à vista da previsão 

contratual, constante na cláusula sétima, de que a remuneração pelos 

honorários limita-se, exclusivamente, a hipótese de sucumbência, e 

considerando que foi proferida decisão resolutiva antes da rescisão 

contratual por parte do requerido, o crédito decorrente de honorários 

pretendido pelo requerente deveria ter sido satisfeito naqueles autos pelo 

sucumbente. Assim, incumbia ao requerente promover a competente 

execução de sentença para recebimento dos honorários sucumbenciais 

do embargante, conforme arbitrados pelo juízo. Portanto, incabível o 

arbitramento de honorários advocatícios com relação aos embargos à 

execução. - Processo n.º 524-53.1996.811.0002 – Código 12128, em 

trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário. Cuida-se de Execução 

de Título Extrajudicial por Quantia Certa proposta, em 22/8/1996, pelo 

Banco do Brasil em desfavor de Joel Luiz Bulhões e João Avelino Bulhões 

(id. 1595007), o valor atribuído à causa foi de R$201.129,66 (duzentos e 

um mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos). Subscreve 

a exordial do feito executivo o Dr. Miguel Perri (id. 1595007 - Pág. 20 – 21), 

posteriormente a maioria das petições são subscritas por Ana Claudia 

Tocantins. O autor começou a autuar no referido feito em setembro de 

2002 (id. 1595022 - Pág. 67-68), na fase de avaliação dos bens 

penhorados e embargos à execução. A última petição subscrita pelo 

causídico e juntada nestes autos é datada de 20 de fevereiro de 2013 (id. 

1595027 - Pág. 31). Em consulta do referido processo no sistema Apolo, 

constata-se que ainda está em tramite, tendo sido juntado petição de 

acordo em 23/07/2018 e o feito encaminhado concluso para decisão em 

20/08/2018. Isto posto, tendo em vista que ainda não houve o deslinde da 
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ação de execução que o requerente atuou, e sendo o contrato rescindido 

unilateralmente, antes do julgamento final da causa e, portanto, antes da 

possível condenação da parte adversa ao pagamento dos ônus 

sucumbenciais, cumpre ao mandante responder pela verba honorária. 

Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “DIREITO CIVIL. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO 

PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE 

MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO 

ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO 

DOS HONORÁRIOS. – Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu 

advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o 

recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo 

cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a 

possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena 

de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu 

advogado. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ, Resp nº 

945075/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/05/2010, 

DJe: 18/06/2010). “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – CABIMENTO – 

1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E 

PROVIDO. Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração 

exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes 

de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir 

o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo 

o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte 

adversa.” (Ap 40864/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 

04/09/2018) (negritei) Vale destacar que, o artigo 22 da Lei nº 8.906/94 

dispõe que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na 

OAB o direito aos honorários convencionados. Logo, deve-se proceder ao 

arbitramento da verba honorária com base nos critérios estabelecidos pelo 

§ 2º, do artigo 22 da Lei nº 8.906/94 e pelo artigo 36 do Código de Ética e 

Disciplina da OAB, consistentes no trabalho despendido pelo autor, na 

competência e renome do profissional, no valor econômico da questão e 

no proveito resultante do serviço profissional. Ademais, nos casos de 

arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado por 

equidade, com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC. De tal modo, levando-se 

em conta que o valor exequendo quando da interposição a ação, em 

01.10.2014, era de R$201.129,66 (duzentos e um mil, cento e vinte e nove 

reais e sessenta e seis centavos), que o autor demonstrou ter cumprido 

os serviços para os quais foi contratado, advogando no processo por 

mais de 10 (dez) anos, e a rescisão unilateral pelo Banco requerido, 

arbitro os honorários sucumbenciais em 3% (três por cento do valor da 

causa), totalizando R$6.033.88 (seis mil e trinta e três reais e oitenta e oito 

centavos). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE a pretensão deduzida 

na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do 

art.487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu a pagar ao 

autor a título de honorários advocatícios a quantia de R$6.033,88 (seis mil 

e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), devidamente corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta sentença e acrescida de 

juros de mora de 1%(um por cento) ao mês desde a citação. Em razão da 

sucumbência recíproca e diante da vedação de compensação de 

honorários advocatícios (art. 85, §14º, do CPC), cada parte arcará com 

50% (cinquenta) por cento das custas e despesas processuais. Ainda, 

condeno a réu a pagar ao autor honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação atualizado e o autora a pagar ao 

advogado do requerido a mesma verba no importe de 10% (dez por cento) 

calculado sobre a diferença entre o pedido inicial e o valor ora arbitrado, 

observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade 

concedida ao autor. Por fim, defiro o pedido de prioridade na tramitação, 

proceda às anotações de praxe. Publique-se. Intime-se. Nada sendo 

requerido, no prazo de 30(trinta) dias, remetam-se os autos ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de ser desarquivado a 

pedido das partes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 

13 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes 

Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006298-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLETO UREBE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003932-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (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. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003947-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REZENDE FIRMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RINALDO FREITAS VIEIRA OAB - MT15410/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006634-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA GARCIA RODRIGUES (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))

Outros Interessados:

FELIPE GARCIA DE MENDONCA (REPRESENTADO)

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

19/09/2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004244-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 270 de 300



SIMM - SOLUCOES INTELIGENTES PARA MERCADO MOVEL DO BRASIL 

S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO CENTRO DE DISTRIBUICAO DE TELEFONIA LTDA. - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar as partes a respeito da realização do 

leilão dos bens penhorados nos autos, que ocorrerá nos dias 04 e 12 de 

dezembro de 2018. O leilão presencial será realizado no Salão de Eventos 

do Roari Hotel, situado na Rua General Vale, 560, Bairro Bandeirantes, 

CEP 78005-020, Cuiabá. Quanto ao leilão eletrônico, a leiloeira oficial Sra. 

Poliana Mikejevs Calça Lorga, utilizará o site www.sbjud.com.br e/ou 

www.majudicial.com.br, sendo que o leiloeiro rural Sr. Kleiber Leite Pereira 

Junior, utilizará o site www.kleiberleilões.com.br. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001776-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDORRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAPITOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001776-05.2018.8.11.0002. EMBARGANTE: 

ANDORRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP EMBARGADO: 

PAPITOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - ME Vistos etc., Nos 

termos do art. 145, inciso I, do CPC, dou-me por suspeito para atuar no 

presente feito. Remetam-se os autos ao meu substituto legal, com as 

homenagens de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007611-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CIRO BRUNING OAB - PR20336 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR CARVALHO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007611-71.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. RÉU: ITAMAR CARVALHO COSTA 

Vistos. Aportou aos autos, petição da parte autora pugnando pela 

redesignação da audiência de conciliação designada nos autos para o dia 

26/11/2018 (Id. 16387987), sob alegação de que não haverá tempo hábil 

para nova tentativa de citação/intimação do requerido, em razão da carta 

precatória expedida nos autos ainda não ter sido cumprida, mesmo os 

autos estando conclusos desde o dia 28.09.2018 (Ids. 16387987 e 

16388200). Destarte, observo que fora solicitado informações acerca do 

cumprimento da missiva (Ids. 16164230 e 16164565), porém até o 

momento não houve resposta. Pois bem, considerando que não houve o 

retorno da carta precatória expedida à comarca de Matupá, bem como 

informações acerca de seu cumprimento, indefiro o pedido retro e, 

determino por cautela, o retorno dos autos a secretaria a fim de aguardar 

a realização da audiência de conciliação designada nos autos, tendo em 

vista a possibilidade de a parte requerida ter sido citada, e comparecer na 

respectiva solenidade. Às providências necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009598-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA (REQUERENTE)

W C COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO EUGENIO FERNANDES OAB - MT0004282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FAGION PESSIM (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Senhor Oficial de Justiça conforme Decisão de id 16456592, 

devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal do TJMT 

(www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de Diligência), 

comprovando tal providências nos autos.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002179-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE INES DA SILVA MIGLIORINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002179-71.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Lucilene Inês da Silva Migliorini ajuizou a presente ação declaratória de 

inexistência de dívida c/c dano moral e pedido de antecipação de tutela ab 

initio em desfavor da empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A, aduzindo, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora 

n°. 6/245074-0, e que em janeiro/2018 foi surpreendida com uma fatura no 

valor de R$ 3.927,76 (três mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e 

seis centavos). Salienta que a requerida lhe informou que o valor cobrado 

é decorrente de “desvio de ramal de entrada”, no período de 04/2016 a 

12/2017, bem como que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não foi 

assinado, uma vez que não foi oportunizado acompanhar todas as etapas 

de inspeção. Alega que a média de consumo do período de abril/2016 a 

dezembro/2017 é de 200kwh aproximadamente, uma vez que permanece 

na residência em média 04 (quatro) dias por semana, pois nos finais de 

semana se desloca para uma propriedade rural em Chapada dos 

Guimarães/MT, de modo que não há qualquer ilegalidade a justificar a 

cobrança efetuada pela requerida. No mérito, requereu a declaração de 

inexistência do débito no valor de R$ 3.927,76 (três mil, novecentos e vinte 

e sete reais e setenta e seis centavos), além de indenização em danos 

morais, no valor de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais). Juntou 

documentos (id. 12358569 a 12358655). Na decisão de id. 12731163 o 

pedido liminar foi deferido. Realizada audiência de conciliação, esta restou 

inexitosa (id. 13593031). A requerida apresentou contestação no id. 

13839252, que veio instruída com documentos de Ids. 13839254 a 

13839276, alegando que por ocasião de uma inspeção realizada na UC n. 

245074-0, no dia 16/01/2018, foi verificado que o sistema de medição 

havia sido adulterado, pois o equipamento apresentava um desvio de 

energia no ramal de entrada, o que fazia com que uma parte do produto 

consumido não fosse registrada pelo aparelho. Salienta que os termos de 

ocorrência emitidos pelos funcionários da contestação não constituem em 

simples ato unilateral, mas sim ato administrativo editado por 

concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade 

e legitimidade. Outrossim, ressalta que o aparelho medidor não foi retirado 

e encaminhado para vistoria no Inmetro, pois a irregularidade era externa 

ao equipamento e de fácil visualização, não demandando perícia para 

confirmação. Assim, alega que não conseguiu cobrar a integralidade da 

energia utilizada pela parte autora durante os meses em que o medidor se 

encontrava comprometido pela anormalidade, o que legitima a cobrança do 

débito. Insurgiu em face do pedido de danos morais, requerendo, por fim, a 
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improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação no id. 14090453. Em seguida, a autora 

manifestou interesse na produção de prova testemunhal (Id. 14308204) e 

a requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 14532872). 

Após os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Passo ao 

julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por 

entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Do mérito O ponto 

fundamental da presente demanda consiste em saber se a parte autora é 

responsável pelo débito no valor de R$ 3.927,76 (três mil, novecentos e 

vinte e sete reais e setenta e seis centavos), referente à recuperação de 

consumo do período de 04/2016 a 12/2017 apurada a partir de vistoria 

realizada pela requerida no medidor de consumo da UC em nome da 

requerente. Pois bem, ao compulsar os autos, verifica-se que o medidor 

da unidade de consumo em questão foi vistoriado em 16/01/2018, 

conforme termo de ocorrência de Id. 13839276. Conquanto a requerida 

tenha efetuado vistoria na unidade consumidora da autora, certo é que 

esta não foi devidamente cientificada de tal procedimento. Isso porque, a 

despeito de constar a informação de que a parte autora “não saiu para 

atender a equipe” no documento de Id. 13839276, certo que a autora não 

reconhece a veracidade do documento, uma vez que vem a juízo 

insurgir-se contra tal ato da requerida. Ainda, certo que há controvérsia 

quanto ao descrito no TOI apresentado no Id. 13839276, considerando que 

o documento juntado pela autora no Id. 12358574, o qual foi entregue pela 

requerida, apesar de um pouco ilegível, não apresenta a referida 

descrição de que a autora deliberadamente não atendeu a equipe da 

requerida. Assim, denota-se a impossibilidade da autora impugnar o TOI na 

ocasião da sua realização, ou ao menos tomar conhecimento do 

procedimento administrativo realizado. Portanto, a vistoria levada a efeito 

pela requerida foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo 

se, de fato, a unidade consumidora da autora apresentava algum defeito 

que justificasse a recuperação de consumo. Devo ainda consignar que a 

presunção de veracidade do Termo de Ocorrência e Inspeção não é 

absoluta, mas relativa, principalmente quando realizada de forma unilateral, 

sem o acompanhamento da parte adversa, como ocorreu no caso 

concreto. Portanto, não há que se falar em presunção de veracidade da 

vistoria realizada pela requerida em razão de não ter sido oportunizada a 

sua impugnação, principalmente, quando não foram observados os 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Nesse 

sentido, vejamos o seguinte entendimento jurisprudencial proferido 

recentemente pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RAC - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO 

APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA 

- COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA 

NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A existência de 

fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da 

ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de 

fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, 

imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica 

não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no 

medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia 

do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo 

pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida. (TJMT - 

Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017) Assim, não se pode impor a requerente o pagamento de R$ 

3.927,76 (três mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à recuperação de consumo do período de 04/2016 a 

12/2017, devendo tal débito ser declarado inexistente em decorrência dos 

fatos acima narrados. Do dano moral Destarte, a guisa destes fatos, a 

cobrança indevida de valores, com a consequente emissão de fatura 

indevida de energia elétrica, deve ser considerado ato ilícito, cumprindo a 

requerida arcar com a correspondente indenização por danos morais, 

desmerecendo qualquer importância ao elemento culpa, haja vista que a 

responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva, 

como prescreve o art. 14 do CDC. “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Ademais, são notórios os transtornos causados a 

requerente ante a falha na prestação de serviço pela requerida, posto que 

ao emitir a fatura indevida, gerou uma insegurança para aos requerentes, 

ferindo o seu equilíbrio emocional, na condição de consumidor de energia 

elétrica, bem este essencial a vida moderna, tanto que seu fornecimento 

está sujeito a continuidade, dispensando maiores considerações sobre o 

assunto. A propósito, colho o seguinte julgado: “AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO – INDENIZAÇÃO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – 

PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL 

CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA 

SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no 

medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, 

de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente. A 

imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de 

interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. O arbitramento do 

valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo 

com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e 

razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de 

culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das 

partes. Uma vez reformada a sentença, há que se inverter o ônus 

sucumbencial.” (TJMT - Ap 119981/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado 

no DJE 20/12/2016) Assim, reconhecida a existência do dano moral 

causado a requerente, cumpre-me agora examinar somente a questão da 

fixação de seu valor. Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios 

para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez 

que a apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e 

por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os 

elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da lesão” 

(in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15). Nestes termos, atento às 

circunstâncias do caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade 

da requerida, consoante acima já explanado, considerando as condições 

econômico-financeiras da parte autora e da requerida, bem como 

considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano 

foi pequena, tenho que a quantia equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) pelos danos morais mostra-se bastante razoável. Em suma, tenho 

como justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da indenização por 

danos morais não é o enriquecimento da parte autora e tampouco o 

empobrecimento da parte requerida, tendo, sim, o caráter coercitivo e 

pedagógico. Isto exposto, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente 

procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade da cobrança do 

débito no valor de R$ 3.927,76 (três mil, novecentos e vinte e sete reais e 

setenta e seis centavos); bem como condeno a requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) em favor da requerente, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do 

evento danoso (Súmula 54, STJ). Em consequência, resolvo o mérito, na 

forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Outrossim, por 

consequência, convalido a liminar deferida nos autos. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ante a natureza da causa, 

que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos 

profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido 

(CPC - §2º, do art. 85). Transitado em julgado, aguarde o cumprimento 

voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não 

havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002255-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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PAULO SOARES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

IVONETE VIEIRA DE ALMEIDA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR OAB - SP304390 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARA MAGALHÃES SIQUEIRA BATISTELLA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO GRANJA OAB - 

MT20358/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça – 

ID 14824295, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1003641-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APOLINARIO MOREIRA MARQUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0003626A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN OAB - MT7030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO UMBERTO CAMPOS (REQUERIDO)

ALAERSON FORTES FERRAZ (REQUERIDO)

EDILEUZA MENDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSON LIMA FAGUNDES OAB - MT0005994A (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA OAB - MT0007561A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO MOSER OAB - PR21307 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007589-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZE CLARO FERREIRA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008216-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

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 o 

presente feito a fim de 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007628-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA ALVES DA GAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009598-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA (REQUERENTE)

W C COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO EUGENIO FERNANDES OAB - MT0004282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FAGION PESSIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009598-45.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

EMPRESA REQUERIDO: VALDIR FAGION PESSIM Vistos, etc. Acolho a 

emenda da inicial constante nos Id. 16420898, a fim de que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. Outrossim, retifiquem-se os assentos de registro 

do sistema, fazendo constar o nome da empresa requerente no polo ativo 

da demanda. À vista da ausência da manifestação expressa da parte 

autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 21/01/2018, às 16h30min a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Cite-se a parte requerida, por mandado, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 
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com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009246-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON VITAL BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009246-87.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

CLEVERSON VITAL BUENO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Acolho a emenda da 

inicial constante nos Ids. 16413978 e 16413979, a fim de que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram presentes 

os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Diante da manifestação expressa da parte autora quanto ao 

seu interesse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento 

ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

21/01/2019, às 17h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da 

presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, 

no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009395-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILA MARIA DE JESUS DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009395-20.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

ZILA MARIA DE JESUS DE MAGALHAES RÉU: VIVO S.A. Vistos, etc. Zila 

Maria de Jesus de Magalhães propôs a presente ação de indenização por 

danos morais, com pedido de antecipação de tutela inaudita altera parte 

em face de Vivo S/A, aduzindo, em suma, que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) pela empresa requerida pelos 

supostos débitos nos valores de R$ 196,64 (cento e noventa e seis reais 

e sessenta e quatro centavos), referente ao contrato nº 0296606891 e R$ 

149,97 (cento e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), 

referente ao contrato nº 0306890725. Alega desconhecer os débitos uma 

vez que não utilizou e não teve acesso aos serviços da requerida, bem 

como nunca recebeu qualquer notificação em sua residência da dívida. Ao 

final, requer seja declarada a inexistência de débito, retirando seu nome 

definitivamente do rol de inadimplentes e a condenação do requerido ao 

pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Juntou documentos de Ids. 11187444 e 

11187532. Deferida a liminar pleiteada na inicial (Id. 11190985). A 

requerida apresentou contestação no Id. 11585035, a qual veio instruída 

com os documentos de Id. 11585034, aduzindo que houve efetiva 

contratação dos serviços prestados pela requerida, aduz que apesar da 

parte autora alegar que os débitos são indevidos sequer juntou 

comprovantes de pagamentos das faturas. Ainda, que a autora utilizou os 

serviços da ré por longos períodos conforme o relatório de chamadas, 

portanto não há que se falar em dano moral, visto que é culpa exclusiva 

da autora. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, bem 

como afirma que a autora deve ser condenada por litigância de má-fé. 

Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 12298091). Em seguida, a 

parte requerida juntou documentos de Ids. 12963798 a 12963837. Na 

decisão de Id. 13549646 o processo foi saneado, fixado os pontos 

controvertidos e determinado à produção de prova pericial. Ato contínuo, a 

parte requerida não encaminhou a via original do documento para a 

perícia, conforme certidão de Id. 16389402. Os autos vieram conclusos 

para deliberação. É o relato. Fundamento e decido. Passo ao julgamento 

antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender 

que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, 

eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. A ação foi ajuizada com base em inscrição do nome da 

requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito 

pela requerida em razão dos débitos no importe de R$ 196,64 (cento e 

noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), referente ao contrato 

de nº 0296606891 e no valor de R$ 149,97 (cento e quarenta e nove reais 

e noventa e sete centavos), referente ao contrato de nº 0306890725, que 

supostamente se encontravam em nome da parte autora (Id. 11187669). 

Pois bem, diante da controvérsia instalada foi determinada a realização de 

perícia técnica no documento apresentado pela requerida no Id. 11585034 

(Termo de adesão e Contratação de Serviços), contudo a parte requerida 

descurou de juntar aos autos a via original do respectivo documento, não 

apresentando nenhuma justificativa plausível para sua contumácia. A 

realização da prova pericial na via original do documento se mostra 

imprescindível para a escorreita conclusão da perícia. Aliás, esse 

entendimento vem assentado nos seguintes arestos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – 

INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO – JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL – 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DECISÃO A QUO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. É imprescindível que a prova grafotécnica seja 

feita com base na análise do documento original, uma vez que o trabalho 

realizado na cópia do contrato torna duvidosa a prova técnica realizada. 

Há o risco da prova pericial apresentar resultados imprecisos e ambíguos, 
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o que ensejaria a realização de nova perícia.” (TJMT - AI 126859/2014, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014). “PROCESSO CIVIL - INCIDENTE 

DE FALSIDADE DOCUMENTAL - DIVERGÊNCIA QUANTO A 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESIGNADA 

- IMPUGNAÇÃO - DEFICIÊNCIAS TÉCNICAS - DOCUMENTO 

XEROGRAFADO - INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO - INCONFORMISMO - 

PERÍCIA A SER REALIZADA EM DOCUMENTO ORIGINAL - ARGÜIÇÃO 

ACOLHIDA - DECISUM REFORMADO - RECURSO PROVIDO. A perícia 

grafológica sobre assinatura inserida em xerocópia de documento não tem 

validade porque o material examinado necessita ser o mais próximo do 

real, ainda que registrado e autenticado.” (TJSP - AI 95970 SC 

2004.009597-0 – Des. Relator Monteiro Rocha - Segunda Câmara de 

Direito Civil, julgado em 05.05.2005). Ainda, em recente julgado, nosso 

Tribunal de Justiça assim entendeu: “APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – NÃO 

APRESENTAÇÃO CONTRATO ORIGINAL – DÚVIDA DA RELAÇÃO 

CONTRATADA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOALBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – 

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - RECURSOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. (...) 2 - A fraude faz parte do risco da atividade do 

fornecedor de serviço, devendo estes tomar medidas mais eficazes para 

evitá-las, razão pela qual tem o dever legal de guardar os originais do 

contrato firmado com a parte consumidora pelo período legal. (...).” (Ap 

65934/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 

31/07/2017) Portanto, deveria a parte requerida ter apresentado o referido 

documento, em via original, porém não o fez, o que pesa em seu desfavor, 

bem assim impede a realização da perícia, pois eventual conclusão a ser 

esboçada não será alicerçada em documentação idônea (cópia 

digitalizada). Nesse quadrante, tenho que não ficou devidamente 

comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que 

justificasse o débito cobrado, sobretudo porque a parte requerida não 

carreou aos autos a via original do documento que seria submetido à 

perícia, ônus que lhe incumbia, já que a parte autora nega a existência da 

relação jurídica entre as partes. Portanto, sem a prova dos fatos, as 

alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista 

que a mesma desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. Dessa forma, 

havendo provas de que a autora não se beneficiou com os serviços 

prestados pela requerida a dívida perde o seu caráter de exigibilidade, 

uma vez que indevida. A propósito do tema, trago à baila o seguinte 

aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE 

CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DÉBITO NÃO AUTORIZADO. 

ADESÃO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

TERMO INICIAL. Diante da alegação do demandante de que nunca pediu ou 

utilizou o cartão de crédito que teria gerado o débito objeto da anotação, 

caberia à administradora de cartões fazer a prova da contratação e a 

utilização. Não produzida esta prova, é indevido o débito e ilícita a 

anotação restritiva. Dano moral in re ipsa caracterizado. Valor da 

condenação fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, 

bem como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

além da natureza jurídica da condenação. Manutenção do valor arbitrado 

na sentença. Correção monetária incidente a partir do arbitramento da 

quantia. Súmula 362, STJ. Juros de mora a partir da publicação da 

sentença, pois que mantido a indenização nela fixada. DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70024646150, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi 

Soares Delabary, Julgado em 19/11/2008.) Diante disso, é de ser 

declarada a inexistência do débito, nos importes de R$ 196,64 (cento e 

noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), referente ao contrato 

de nº 0296606891 e no valor de R$ 149,97 (cento e quarenta e nove reais 

e noventa e sete centavos), referente ao contrato nº 0306890725, 

excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia, devendo arcar com as 

consequências advindas da indevida inclusão. Portanto, uma vez que a 

requerida não trouxe à baila elementos que corroborassem com suas 

declarações, imperioso reconhecer que a inscrição do nome da autora 

junto ao serviço de proteção ao crédito foi indevida e diante disso, a 4ª 

Turma do STJ estabeleceu o seguinte princípio: "A exigência de prova de 

dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular" nesse cadastro"(RESP. 165. 727, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Outrossim, conforme já deveras 

pacificado, o dano extrapatrimonial, ao contrário do dano material, que 

deve ser comprovado estreme de dúvidas, prescinde de provas, mesmo 

porque seria subestimar por demais o sentimento humano pretender que a 

vítima comprove a humilhação, o transtorno e o constrangimento, 

experimentados, bastando, apenas, a prova do ato injusto, praticado por 

outrem e para o qual a vítima não concorreu. Assim entende o insigne 

civilista Arnaldo Marmitt, em sua obra “Perdas e danos”,Aide Editora, p. 15, 

indicando os elementos integrantes do dano moral, acima explicitado, a 

saber: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão”. O direito ao nome, meio 

por excelência através do qual se manifesta à identidade pessoal, é a 

mais rica e importante divulgação do direito à indenização, merecendo 

repúdio e gerando direito ao ressarcimento por dano moral o lançamento 

indevido e injusto de nome de consumidor junto a cadastro de órgãos que 

impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a negligência e a falta de 

zelo da requerida em, indevidamente, inserir o nome da parte autora na 

lista de maus pagadores, rende ensejo à indenização. Desta forma, o dano 

moral decorrente do constrangimento causado a demandante pelo ato 

ofensivo praticado pela requerida deve ser reparado. Portanto, mister se 

faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos 

danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral 

trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte 

que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos 

e seguros para tanto. Dessa feita, atento às circunstâncias do caso 

concreto, uma vez reconhecida à responsabilidade da requerida pela 

conduta ilícita e, considerando as condições econômicas financeiras das 

partes, os transtornos sofridos pela autora, bem como considerando que 

pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, 

entendo por bem que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo 

dano moral se mostra bastante razoável. Em suma, tenho como justa a 

quantia acima, pois o objetivo da indenização por Dano Moral não é o 

enriquecimento da autora e tampouco o empobrecimento do réu, tendo, 

sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça 

“dupla função reparatória e penalizante”[1]. No mesmo caminho trilha a 

jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “Apelação 

Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar o valor da 

indenização, o julgador deve observar a gravidade da ofensa, de forma a 

atenuar o sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante sirva de 

fonte de locupletamento fácil[2]”. Pelo exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a relação jurídica 

entre as partes e consequentemente os débitos nos valores de R$ 196,64 

(cento e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), referente ao 

contrato de nº 0296606891 e no valor de R$ 149,97 (cento e quarenta e 

nove reais e noventa e sete centavos), referente ao contrato nº 

0306890725, bem como para condenar o requerido ao pagamento em 

favor da autora da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da 

data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

(Súmula 54, STJ) ocorrido primeiramente em 10/11/2017, conforme se 

observa do Id. 11187669. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do 

art. 487, I do CPC e confirmo a liminar deferida nos autos. Considerando 

que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante 

inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 

326, STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do 

zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC). Quanto à condenação por litigância de 

má-fé combatida pelo requerido, a aplicação dos efeitos da litigância de 

má-fé se condiciona à ocorrência de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do Código de Processo Civil, além da exigência de comprovação 

do dano processual, não se vislumbrando nos presentes autos nenhum 

comportamento do autor passível de assimilar-se às condutas tipificadas, 
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não restando ferido o princípio da probidade processual, concluindo-se 

que o requerente apenas exerce seu direito de ação, conforme preconiza 

o artigo 5º, XXXV da CF/88. Transitado em julgado, aguarde o cumprimento 

voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual, não 

havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] RSTJ 

33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator 

Ministro Cláudio Santos. [2] 4ª Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível n. 

8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data 

de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade 

Adario, sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br).
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Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002980-21.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

EMILLY TAYNARA DE CAMPOS ALVES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Emilly Taynara de Campos 

Alves propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, alegando que 

em 02/04/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Com a 

inicial, juntou documentos. Audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 

8132037). A requerida apresentou contestação (Id. 8674962), alegando 

preliminarmente a falta de interesse de agir, não comprovação do pedido 

administrativo e a sua recusa. No mérito aduz inexistir provas quanto à 

alegada invalidez permanente diante da ausência de laudo médico do IML e 

ressaltou que havendo condenação o pagamento da indenização deverá 

ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta que a aplicação de 

juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária 

a partir do ajuizamento da ação e honorários advocatícios em até 10% 

sobre o valor da condenação. A parte autora impugnou a contestação no 

Id. 9724303. Intimadas as partes para especificar quais provam pretendem 

produzir, estas manifestaram nos Ids. 11145045 e 11218629. Na decisão 

de Id. 11898672 o processo foi saneado, ocasião em que foram afastadas 

as preliminares e determinado à realização de prova pericial. O laudo 

pericial aviou aos autos no Id. 15707793, sobrevindo manifestação das 

partes nos Ids. 15735484 e 16433773. Os autos vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Emilly Taynara de 

Campos Alves em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Do mérito É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei 

n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso 

de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a 

indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e 

despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos 

autos a parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do 

seguro DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, afirma não ter 

restado comprovada a alegada invalidez descrita na inicial, razão pela qual 

o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Pois bem, temos que, para 

o caso dos autos necessário para a concessão do seguro DPVAT, os 

seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, total ou 

parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da parte autora 

relacionada à sua estrutura crânio facial, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 10%, conforme se observa o laudo pericial 

acostado no Id. 15707793, bem como restou comprovado também o 

acidente sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial, 

principalmente o boletim de atendimento emitido pelo Pronto Socorro de 

Várzea Grande com histórico “paciente trazida pelo Samu... 

capotamento/colisão de carro”. Assim, diante desses elementos tenho que 

restou comprovado o nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela 

autora e a lesão permanente de sua estrutura crânio facial. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade da 

requerente pelo laudo pericial em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, a 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções de sua estrutura crânio facial em 10%, a lei 

estabelece o pagamento de até 100% do valor total da indenização para 

os casos em que ocorrem lesões de órgãos e estruturas crânio faciais. 

Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade apurado na 

avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a fixação de 10% de 

100% do valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi quantificada 

em 10%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). Ressalto que é aplicável 

quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no artigo 3º, 

inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória nº 

340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da 

indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de 

gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. 

A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida 

pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 

451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR 

SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. 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 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 
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Emilly Taynara de Campos Alves em desfavor de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), a título de invalidez 

permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da 

Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do 

sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 02/04/2016 (Id. 6690431), devendo ainda 

ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data 

da citação (STJ, Súmula 426), ocorrido em 16/05/2017, conforme AR 

constante no Id. 8219559. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do 

art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um 

mil reais), com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC. Por fim 

expeça-se alvará em favor do Sr. Perito para levantamento da quantia 

remanescente referente aos honorários periciais. Transitado em julgado, 

determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo 

de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005891-06.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

PAULO VINICIUS DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Paulo Vinicius de Campos propôs ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, alegando que em 25.09.2016 foi vítima de acidente 

com veículo, o que resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer 

seja condenada a seguradora requerida ao pagamento do Seguro 

Obrigatório em razão da sua incapacidade permanente no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Com a inicial, juntou documentos. 

A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 9986737), sendo que a 

requerida apresentou contestação (Id. 10153011), alegando 

preliminarmente a necessidade de inclusão de Seguradora Líder no polo 

passivo, ausência de comprovação de entrega de documento, falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo, carência 

da ausência em virtude da juntada de boletim de ocorrência sem validade e 

ausência de laudo do IML. No mérito alega que não houve o pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório relativo ao veículo envolvido no sinistro. 

Aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado pela parte autora não é 

capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido de 

forma unilateral e afirma inexistir provas quanto à alegada invalidez 

permanente. Ainda, ressaltou que havendo condenação o pagamento da 

indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta 

que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em até 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 

Em seguida a parte autora impugnou a contestação (Id. 10523359). Na 

decisão de Id. 10763624 o processo foi saneado, ocasião em que foram 

afastadas as preliminares e determinado à produção de prova pericial. 

Laudo pericial aviou aos autos no Id. 15463814, sobrevindo manifestação 

das partes nos Ids. 15472710 e 15750779. Os autos vieram conclusos 

para decisão. É o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se 

de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta Paulo Vinicius de 

Campos em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, afirma não ter 

restado comprovado a alegada invalidez descrita na inicial e o pagamento 

do prêmio do Seguro Obrigatório, razão pela qual o pedido inicial deve ser 

julgando improcedente. Pois bem. No que diz respeito à alegação da 

requerida de que o proprietário do veículo não havia realizado pagamento 

do prêmio do seguro DPVAT e por esta razão entende como legítima a 

recusa ao pagamento da verba indenizatória, ressalto que a inadimplência 

do prêmio do seguro obrigatório por parte do proprietário do veículo 

envolvido no sinistro não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização a teor da Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “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” - Súmula nº 257 do STJ. Nesse 

sentindo também é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO 

PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ 

– VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES 

DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – 

PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos 

da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização.” Observados os ditames das alíneas do § 3º do art. 20 do 

CPC, a manutenção da verba honorária é a medida que se impõe.É 

prescindível que o julgador manifeste-se acerca dos dispositivos citados 

pelas partes, para fins de prequestionamento.” (TJ-MT - Ap 102706/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015) Quanto à alegação da requerida 

de que o boletim de ocorrência juntada pela parte autora não é documento 

hábil em virtude de ter sido produzido de forma unilateral não merece 

prosperar, pois havendo nos autos documentos hábeis a comprovar a 

ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro descrito nos autos. Ademais, os documentos que instruíram a 

petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento do requerente 

em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que consta no 

Id. 9279676 o Boletim de Atendimento no qual consta o histórico que a 

parte autora sofreu acidente de trânsito, descrito “vítima de colisão moto + 

carro”. Dito isto, temos que, para o caso dos autos necessário para a 

concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente da 

parte autora relacionada ao seu ombro esquerdo, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 50%, conforme se observa por meio do laudo 

pericial juntado no Id. 15463814, bem como restou comprovado também o 

acidente sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, 

diante desses elementos restou comprovado o nexo de causalidade entre 

o trauma sofrido pela parte autora relativo ao acidente de trânsito descrito 

na inicial e a lesão permanente em seu ombro esquerdo. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da seguradora requerida, uma vez que ficou provada a 

debilidade da parte requerente pelo laudo pericial realizado em razão do 

acidente de trânsito descrito nos autos. Portanto, tendo em vista que os 

documentos necessários para o recebimento do seguro DPVAT 

encontram-se carreados aos autos, à parte requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 
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dos autos, em que a requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções do seu ombro esquerdo em 50%, a lei estabelece o pagamento de 

até 25% do valor total da indenização para os casos em que ocorre a 

perda anatômica e/ou funcional completa de um dos ombros. Assim, deve 

ser considerando o grau de debilidade apurado no laudo pericial, razão 

pela qual reputo razoável a fixação de 50% de 25% do valor total da 

cobertura, já que a lesão da parte autora foi quantificada em 50%, o que 

redunda, neste caso, em uma indenização no valor de R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Ressalto que é 

aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória 

nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da 

indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de 

gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. 

A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida 

pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 

451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR 

SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. 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 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Paulo Vinicius de Campos propôs contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 

(um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e 

incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar 

da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 25.09.2016 (Id. 9279676), 

devendo ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a 

contar da data da citação em 21.08.2017 (STJ, Súmula 426) conforme AR 

anexado no id. 9680055. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do 

art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um 

mil reais), com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC. Por fim, 

expeça-se alvará em favor da Sra. Perita para levantamento da quantia 

remanescente depositada em juízo referente aos honorários periciais. 

Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte 

vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003529-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA PEREIRA BATISTA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003529-65.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

NEUSA MARIA PEREIRA BATISTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Neusa Maria Pereira 

Batista propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, 

alegando que em 29/05/2016 foi vítima de acidente com veículo, o que 

resultou em sua invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a 

seguradora requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório em razão da 

sua incapacidade permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

quinhentos reais). A inicial foi instruída com os documentos de Ids. 

3242869 a 3242908. A requerida devidamente citada apresentou 

contestação (Id. 4278948), alegando preliminarmente falta de interesse de 

agir. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado pela parte 

autora não é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi 

produzido de forma unilateral, bem como afirma inexistir provas quanto à 

alegada invalidez permanente e ressaltou que havendo condenação o 

pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao 

final, ressalta a necessidade de prova pericial e que a aplicação de juros 

de mora deverá incidir a partir da citação válida, correção monetária a 

partir do ajuizamento da ação e honorários advocatícios em até 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação. Audiência de conciliação restou 

infrutífera (Id. 4590627). Em seguida a parte autora impugnou a 

contestação (Id. 11693533). Intimadas as partes para especificarem quais 

provas pretendem produzir, manifestaram nos Ids. 13696551 e 13770235. 

Ato contínuo, na decisão de Id. 13865019 foi determinado à parte autora 

para comprovar o prévio requerimento administrativo, tendo a autora 

comprovado no Id. 14006227. Na decisão de Id. 14055425 o processo foi 

saneado, fixados os pontos controvertidos e determinada a produção de 

prova pericial. O laudo pericial aviou aos autos no Id. 15823842, 

sobrevindo manifestação das partes nos Ids. 15981683 e 16331940. Os 

autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT 

proposta Neusa Maria Pereira Batista em desfavor de Seguradora Líder 

dos Consorcios do Seguro Dpvat S/A. Do mérito É cediço que o seguro 

DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os 

veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de 

trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. Pois bem, a requerida alega que o Boletim de Ocorrência 

juntado nos autos pelo requerente não comprova as alegações contidas 

na inicial em razão de ter sido produzido unilateralmente, sendo 

insuficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a 

invalidez. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis a comprovar 

a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser dispensável a juntada de 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro descrito nos autos. Isso porque, os documentos que instruíram a 

petição inicial são capazes para comprovar o envolvimento do requerente 

em acidente envolvendo veículo automotor, tendo em vista que consta no 

Id. 3242908 - Boletim de atendimento emitido pelo Pronto Socorro desta 

comarca, no qual se vislumbra o histórico de “paciente vítima de colisão 

moto + moto”. Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o 

seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 

6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a ocorrência do 

acidente envolvendo veículo automotor, torna-se despicienda a juntada do 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 
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REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico noticiado 

na inicial. Dito isto, temos que, para o caso dos autos necessário para a 

concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovada à existência de invalidez parcial permanente da 

autora relacionada à sua estrutura torácica, restando afetada a 

capacidade funcional em 10%, bem como o seu ombro direito quantificado 

a lesão em 75%, conforme se observa por meio do laudo pericial juntado 

no Id. 15823842, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos restou comprovado o nexo de causalidade entre o 

trauma sofrido pela parte autora relativo ao acidente de trânsito descrito 

na inicial e a lesão permanente em sua estrutura torácica e em seu ombro 

direito. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da seguradora requerida, 

uma vez que ficou provada a debilidade da parte requerente pela 

avaliação médica realizada durante sessão de conciliação em razão do 

acidente de trânsito descrito nos autos. Portanto, tendo em vista que os 

documentos necessários para o recebimento do seguro DPVAT 

encontram-se carreados aos autos, à parte requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que a requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções da sua estrutura torácica em 10%, a lei estabelece o pagamento 

de até 100% do valor total da indenização para os casos em que ocorre 

lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, 

abdominais, pélvicos. Assim, deve ser considerando o grau de debilidade 

apurado no laudo pericial, razão pela qual reputo razoável a fixação de 

10% de 100% do valor total da cobertura, já que a lesão da parte autora 

foi quantificada em 10%, o que redunda, neste caso, em uma indenização 

no valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). Já quanto à 

lesão referente ao ombro direito quantificada em 75% a lei estabelece o 

pagamento de até 25% do valor do tal da cobertura quando ocorre à perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, o que resulta no valor de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

referente a 75% de 25% do valor total da indenização. Ressalto que é 

aplicável quanto ao parâmetro para a indenização o valor previsto no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com a redação da Medida Provisória 

nº 340/07, convertida na Lei nº 11.482/2007, que limitou o valor máximo da 

indenização a R$ 13.500,00 (...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de 

gradação constante da Lei 11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. 

A constitucionalidade de referidos normativos vem sendo reconhecida 

pelos Tribunais Pátrios, entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 

451/2008. CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR 

SUSCITADA REJEITADA. 1.A seguradora demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, uma vez que tem o dever jurídico de responder 

pelo pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, pois há 

consórcio de seguradoras que gerencia a distribuição dos fundos 

destinados ao pagamento do referido seguro. 2.Inconstitucionalidade da 

Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. Norma que apenas regrou dispositivo 

da Lei n.º 6.197/74, em especial no que diz respeito ao valor máximo 

indenizável em caso de invalidez. Precedente desta Corte. 3. 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 

11.945 de 4 de junho de 2009, o valor indenizatório deverá observar o 

grau de invalidez da parte segurada. 4. A percepção dos valores 

referentes ao seguro DPVAT na esfera administrativa a título de liquidação 

de sinistro não importa em abdicar do direito de receber a complementação 

da indenização, havendo saldo a ser satisfeito, resultante da diferença 

entre o valor recebido e aquele efetivamente devido em face do percentual 

previsto em lei. 5. No caso em exame, a parte demandante não colacionou 

aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que 

permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do 

capital segurado, ou documentação apta a infirmar o percentual de 

invalidez apurado pela seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do 

pedido formulado na inicial é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar 

e, no mérito, dado provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do 

recurso adesivo da parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente 

procedente o pedido da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

Neusa Maria Pereira Batista propôs contra Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de invalidez permanente parcial incompleta 

(nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) 

em 29.05.2016 (id. 3242908), devendo ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 

Condeno a seguradora requerida ao pagamento das custas processuais e 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil sobre o valor 

da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Por fim expeça-se alvará em favor 

do Sr. Perito para levantamento da quantia depositada em juízo referente 

aos honorários periciais. Transitado em julgado, determino que se aguarde 

a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006899-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (AUTOR(A))

E2C PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILTON RELIQUIAS DOS SANTOS (RÉU)

JANDIR ANTONIO MRACSANSKI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006899-18.2017.8.11.0002 

Vistos. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, o que 

impossibilitará a realização da audiência anteriormente designada, 

redesigno a audiência de justificação prévia para o dia 12 de dezembro de 

2018 às 16h30min. Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande/MT, 07 de novembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002025-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIANO CONCEICAO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARD PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT24300/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002025-53.2018.8.11.0002 

Vistos. À vista da ausência de comprovação da citação/intimação do 

requerido O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA – ME para 

comparecimento na audiência de conciliação designada, REDESIGNO o ato 

para o dia 17 de dezembro de 2018 às 14h30min, expedindo novo 

mandado de citação para requerida no endereço indicado pelo autor Id. 

14688120/14783105. Devendo constar que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato 

(artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 07 de 

novembro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008718-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETH DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE OAB - MT21579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

LISSA SHINOHARA (RÉU)

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER (RÉU)

GIANNI BARBOSA DO VALLE (RÉU)

A L BORBA - EPP (RÉU)

 

Vistos, I) Tendo em vista o teor das certidões de Ids. 16235056 e 

16394776 relatando a ausência de prazo suficiente para cumprimento do 

mandado de intimação, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

19.2.2019, às 16h. II) Intime-se a parte autora para, em de 5 (cinco) dias, 

se manifestar acerca do teor da certidão de Id. 16316379. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008772-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Autos n. 1008772-19.2018.8.11.0002 – PJE Ação Anulatória de Débito 

Fiscal c/c Repetição de Indébito Requerente: Pedro Oliveira Eireli 

Requerido: Estado de Mato Grosso Vistos. Cuida-se de Ação Anulatória 

de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Repetição de Indébito 

ajuizada por DIPALMA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado 

devidamente qualificada nos autos, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público, pelas razões fáticas e 

jurídicas expostas na inicial. A requerente alega ser empresa 

mato-grossense com atuação no ramo de atacadista, razão pela qual a 

apuração do ICMS é feita mensalmente e de acordo com a Lei 9.855/2012, 

que, em seu art. 1º, estabelece que a base de cálculo do aludido imposto 

ficará reduzida de forma que a carga tributária final corresponderá a 

8,10% do valor total da nota fiscal, tendo se submetido, em 2013, ao 

Regime Administrativo Cautelar por suposta existência de débitos em sua 

Conta Corrente, seguida da apreensão de diversas mercadorias e da 

lavratura de TAD, o que a levou a protocolizar pedido de revisão, julgado 

improcedente, e, posteriormente, recurso voluntário, também improvido. 

Argumenta que no pedido de revisão foram sustentadas as teses de 

incompatibilidade entre o Regime Estimativa e a cobrança antecipada do 

ICMS no Regime Cautelar e da existência de pagamento dos TAD nos 

moldes da Lei 9.855/12, embora tenha sido julgada apenas a questão da 

legalidade dos TAD. Diz existirem inúmeros erros nos TAD que os torna 

passíveis de cancelamento, alega falta de critério na lavratura dos TAD e 

da sanção política como coerção para pagamento do ICMS. Pede, em sede 

de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade dos TAD 1044202-9, 

1051702-9, 1051702-9, 1055407-5, 1058473-0, 1059104-7, 1059195-3, 

1061124-1, 1061137-0, 1061419-9, 1061435-7, 1062014-0, 1062437-5, 

1062691-8, 1062870-8 e 1064221-3. Junta documentos. É o relatório. 

Decido. De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo 

Civil, para a concessão da tutela de urgência devem existir elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, verificando-se no caso dos autos que a 

requerente busca demonstrar a presença do primeiro requisito na 

afirmação de que já realizou o pagamento do valor que, de acordo com a 

Lei 9.855/2012, corresponderia ao ICMS das operações, de modo que 

continuar exigindo o pagamento do ICMS nos TAD acarretará o pagamento 

em duplicidade; e o segundo requisito na alegação de que enquanto as 

TAD não tiverem sua exigibilidade suspensa permanecerão na Conta 

Corrente Fiscal da requerente, acarretando-lhe a inclusão do Regime 

Administrativo Cautelar, com a exigência de impostos de forma antecipada 

e com provável apreensão de mercadorias nas barreiras de fiscalização, 

além da impossibilidade de emissão de certidão negativa de débitos, 

indispensável à regular administração da sociedade, mormente pela 

constante necessidade de buscar recursos no mercado financeiro. A 

requerente alegou, de fato, em seu pedido administrativo de revisão de 

lançamento, que todos os TAD identificados nos autos foram recolhidos 

com a redução prevista na Lei 9.855/2012, caracterizando a antecipação 

do imposto. Contudo, ao contrário do salientado na peça primeira, essa 

questão não deixou de ser examinada na decisão administrativa. É o que 

se vê no ID 15561327, p. 1, em diante: “A previsão legal para a 

antecipação do imposto nos casos sujeitos à aplicação de medida cautelar 

administrativa existe, como bem determina o Art. 17-I da Lei do ICMS nº 

7.098/98: Art. 17-I A inobservância da legislação tributária acarretará ao 

contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma 

prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto 

decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço. 

(Acrescentado o Art. 17-I pela Lei 9.425/10) Ainda para reforçar, da 

mesma forma que a Lei do ICMS nº 7.098/98 impõe ao contribuinte a 

obrigação de pagar o imposto, esta confere à administração tributária o 

poder-dever de buscar o seu recolhimento, tanto que o § 3º do Art. 3º da 

Lei do ICMS nº 7.098/98 assim dispõe: Art. 3º ...... § 3º Poderá ser exigido 

o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto na legislação 

tributária, relativamente a determinadas operações, prestações, atividades 

ou categorias de contribuintes. Obedecendo ao comando do Art. 17-I da 

Lei do ICMS nº 7.098/98, o Art. 915 do RICMS/2014 estabelece que, 

quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações 

fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que 

assegure o cumprimento desses deveres. Assim, para garantir o 

cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do 

tributo, foi publicada a Resolução nº 07/2008-SARP, nos termos do Art. 

916 do RICMS/2014. Por essa Resolução, ficam submetidos ao regime 

administrativo cautelar, consistente no recolhimento do imposto 

concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens 

e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou de saída do território do 

Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se 

enquadrarem nas seguintes hipóteses (Art. 1º da Resolução): Art. 1º (...) I 

- Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de 

Estado de Fazenda de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou 

superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 

(trinta) dias; II - Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da 

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em atraso há mais de 

60 (sessenta) dias, em montante igual ou superior a 10% (dez por cento) 

da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses, e desde que 

superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais); III - Possuírem acordo de 

parcelamento de débitos fiscais denunciados por atraso de pagamento a 

mais de 30 (trinta) dias; IV - Estiverem com inscrição estadual no Cadastro 

de Contribuintes do Estado – CCE suspensa ou cassada. (destacamos) 

Desse modo, os contribuintes que se enquadrarem em alguma das 
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situações acima deverão recolher o ICMS na primeira unidade de 

fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por 

onde as mercadorias transitarem. Isso se aplica, inclusive, em relação ao 

ICMS devido na entrada de bens e mercadorias destinados a consumo ou 

a ativo fixo do estabelecimento, bem como nas operações e/ou 

prestações sujeitas ao regime de apuração normal do imposto (Art. 3º e 

seus §§ 2º e 3º da Resolução nº 07/2008-SARP). É necessário destacar 

que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob 

pena de responsabilidade funcional, conforme preceitua o parágrafo único 

do Art. 142 do Código Tributário Nacional, in verbis: Art. 142. Compete 

privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário 

pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 

penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de 

lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade 

funcional. Dessa forma, sempre que o serviço de fiscalização se deparar 

com a inobservância de uma regra regulamentar não declarada ilegal ou 

inconstitucional está obrigado a efetuar o lançamento, não lhe sendo 

autorizado expender juízo de valor acerca do ato que dita a obrigação ou 

comina penalidades. Lei nº 8.797/2008 Art. 36 As decisões administrativas 

serão monocráticas ou colegiadas, sendo que a competência do Conselho 

de Contribuintes não inclui o exame da legalidade e constitucionalidade de 

disposição de lei, regulamentos e atos normativos, nem a dispensa a que 

título for ou extinção, supressão ou exclusão, por equidade, de pagamento 

de crédito tributário. Portanto, não há que se falar em afastamento de 

aplicação da Resolução n. 07/2008-SARP, vez perfeitamente aplicável à 

situação em análise. Nesta esteira, cumpre-nos esclarecer que o 

contribuinte estando com débitos de grandes valores em atraso há mais 

de 30(trinta) dias enseja o seu enquadramento na Resolução 07/2008 em 

comento nos termos do seu inciso I do Artigo 1º. Assim, importante 

identificarmos se o contribuinte de fato estava irregular a época do 

lançamento dos TADs nº 1044202-9, 1051702-9, 1051839-3, 1055407-5, 

1062870-8, 1062691-8, 1058473-0, 1059104-7, 1059195-3, 1061124-1, 

1061137-0, 1061419-9, 1061435-7, 1062014-0, 1062437-5 e 1064221-3. 

Primeiramente, é necessário ressaltar que na lavratura dos TADs acima 

identificados, o contribuinte possuía inúmeras pendências conforme 

descrito nas informações adicionais de cada um deles. Em todos eles, 

havia omissões que abrangiam períodos de referência de 07/2006 a 

02/2013. Dito isso, apenas para exemplificar a situação de irregularidade 

do contribuinte, passamos a analisar dois desses lançamentos. Conforme 

consulta no Conta Corrente Fiscal do Impetrante, nota-se os Avisos de 

Cobrança Fazendários 794724/53/32/2012 e 668650/53/32/2012 que 

estavam omissos a época do lançamento dos TADs nº 1044202-9, 

1051702-9, 1051839-3, 1055407-5, 1062870-8, 1062691-8, 1058473-0, 

1059104-7, 1059195-3, 1061124-1, 1061137-0, 1061419-9, 1061435-7, 

1062014-0, 1062437-5 e 1064221-3. O status deles atualmente é 

QUITADO por parcelamento. (...) Portanto, como a quitação configura ao 

mesmo tempo extinção do crédito tributário e também confissão daquele 

débito tributário, tem-se que o próprio contribuinte reconhece os valores 

que eram devidos e que geraram os TADs discutidos em virtude da 

aplicação da Resolução 07/2008-SARP. Dessa forma, temos que o 

contribuinte estava de fato irregular na data da lavratura dos TADs nº 

1044202-9, 1051702-9, 1051839-3, 1055407-5, 1062870-8, 1062691-8, 

1058473-0, 1059104-7, 1059195-3, 1061124-1, 1061137-0, 1061419-9, 

1061435-7, 1062014-0, 1062437-5 e 1064221-3. Concluímos que o 

Contribuinte se enquadra na hipótese prevista no inciso I do art. 1º da Res. 

07/2008, ou seja, caracteriza circunstância para inserção no regime 

cautelar administrativo, razão pela qual os lançamentos impugnados 

devem ser mantidos.” Como se vê acima, o que se deu no caso em tela foi 

aplicação da Resolução 07/2008/SARP, que submete ao regime 

administrativo cautelar os contribuintes do ICMS que possuírem débitos no 

Sistema de Conta Corrente Fiscal de determinado valor e há mais de trinta 

dias; e da Lei 7.098/98 que impõe ao contribuinte um regime que assegure 

o cumprimento das obrigações fiscais por meio da citada resolução. Por 

ocasião da decisão administrativa proferida no âmbito do recurso 

voluntário, o Fisco Estadual assinalou (ID 15561330, p. 5): “No tocante a 

eventuais recolhimentos efetuados a destempo e de forma contrária à 

legislação, seu reconhecimento, se for o caso, deverá ser pleiteado em 

procedimento apartado e específico depois da comprovação e 

detalhamento do alegado pagamento.” Não há falar, portanto, 

propriamente, em ausência de julgamento acerca do alegado pagamento, 

mas em interpretação acerca do objeto e do tempo de ocorrência desse 

pagamento, na medida em que o Fisco reitera, no julgamento do recurso, a 

situação ensejadora de inclusão da requerente no regime administrativo 

cautelar ao tempo de lavratura dos TAD em apreço, ao argumento de que 

esta reconhece a irregularidade e até realizou parcelamento para 

quitação, sem contrariedade na petição inicial a respeito desse ponto. 

Tem-se assim, numa análise perfunctória, que não parece ter o Fisco 

Estadual agido ilegalmente ao lavrar as TAD, nem ser o caso de 

duplicidade na cobrança tributária, impondo-se, por outro lado, considerar 

os pagamentos efetuados à luz da Lei 9.855/2012, demonstrados pela 

requerente em sua peça de abertura e na documentação carreada para 

os autos, para, assim, reconhecer a presença da probabilidade do direito, 

necessária ao deferimento da tutela de urgência. Mais fácil ainda é a 

constatação do requisito da urgência da medida, em virtude do risco de 

apreensão de mercadorias nas barreiras de fiscalização e da 

impossibilidade de emissão da certidão negativa de débitos enquanto 

perdurar o quadro fiscal da requerente perante a Fazenda Pública 

Estadual. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, 

a fim de determinar, com fundamento no art. 151, V, do Código Tributário 

Nacional, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado 

nos TAD 1044202-9, 1051702-9, 1051702-9, 1055407-5, 1058473-0, 

1059104-7, 1059195-3, 1061124-1, 1061137-0, 1061419-9, 1061435-7, 

1062014-0, 1062437-5, 1062691-8, 1062870-8 e 1064221-3, até o 

julgamento de mérito. Indefiro, por outro lado, o pedido na letra “b” do 

requerimento final, por não se tratar de caso de plantão. Determino a 

citação da parte requerida para comparecer à audiência de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, que designo para 

19.2.2019, às 17h, e, no prazo legal, querendo, apresentar contestação. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 12 de novembro de 2018. JONES 

GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009985-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RAMOS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO MATIAZZI RISSO (RÉU)

Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (RÉU)

 

Vistos... Trata-se de “Mandado de Segurança com Pedido de Liminar” 

impetrado por ROBERTO RAMOS-ME, pessoa jurídica de direito privado, 

qualificado nos autos, contra ato tido como ilegal praticado por FABIANOI 

MATIAZZI RISSO, Agente de Tributos Estaduais, lotado na Secretaria de 

Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso – Secretaria Adjunta da 

Receita Pública, igualmente qualificado, no qual se objetiva, liminarmente, a 

suspensão da exigibilidade da multa aplicada e constante do aviso de 

cobrança n. 555058/54/64/2018, tida como excessiva. Tem-se, entretanto, 

que este juízo carece de competência para conhecer do presente writ 

porque a autoridade tida como coatora, indicada como sendo o Agente de 

Tributos Estaduais lotado na Secretaria de Estado de Fazenda do Estado 

de Mato Grosso – Secretaria Adjunta da Receita Pública – SEFAZ/MT, 

encontra-se sediada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 3.415, 

Jardim Aclimação, em Cuiabá-MT. Logo, por força do art. 53, III, “b”, do 

CPC, que prevê a competência do foro do lugar onde se acha a agência 

ou sucursal, bem como das normas previstas de que a competência para 

julgamento de mandado de segurança é definida de acordo com a 

categoria e a sede funcional da autoridade impetrada, portanto, absoluta 

(STJ - REsp 257556/PR; 5ª Turma-Ministro FELIX FISCHER - j. 11/09/2001; 

STJ - CC 3172/SP; Conflito de Competência - 199), declino a competência 

em favor do Juízo de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

da Comarca e Cuiabá-MT, para onde deverão ser encaminhados os 

presentes autos, após as anotações de praxe. Intime-se e cumpra-se, 

com urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009985-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RAMOS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FABIANO MATIAZZI RISSO (RÉU)

Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (RÉU)

 

Vistos... Trata-se de “Mandado de Segurança com Pedido de Liminar” 

impetrado por ROBERTO RAMOS-ME, pessoa jurídica de direito privado, 

qualificado nos autos, contra ato tido como ilegal praticado por FABIANOI 

MATIAZZI RISSO, Agente de Tributos Estaduais, lotado na Secretaria de 

Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso – Secretaria Adjunta da 

Receita Pública, igualmente qualificado, no qual se objetiva, liminarmente, a 

suspensão da exigibilidade da multa aplicada e constante do aviso de 

cobrança n. 555058/54/64/2018, tida como excessiva. Tem-se, entretanto, 

que este juízo carece de competência para conhecer do presente writ 

porque a autoridade tida como coatora, indicada como sendo o Agente de 

Tributos Estaduais lotado na Secretaria de Estado de Fazenda do Estado 

de Mato Grosso – Secretaria Adjunta da Receita Pública – SEFAZ/MT, 

encontra-se sediada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 3.415, 

Jardim Aclimação, em Cuiabá-MT. Logo, por força do art. 53, III, “b”, do 

CPC, que prevê a competência do foro do lugar onde se acha a agência 

ou sucursal, bem como das normas previstas de que a competência para 

julgamento de mandado de segurança é definida de acordo com a 

categoria e a sede funcional da autoridade impetrada, portanto, absoluta 

(STJ - REsp 257556/PR; 5ª Turma-Ministro FELIX FISCHER - j. 11/09/2001; 

STJ - CC 3172/SP; Conflito de Competência - 199), declino a competência 

em favor do Juízo de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

da Comarca e Cuiabá-MT, para onde deverão ser encaminhados os 

presentes autos, após as anotações de praxe. Intime-se e cumpra-se, 

com urgência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009967-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO ZATTAR DE FARIA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

(REQUERIDO)

 

Vistos... Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar” 

proposta por ANDRÉ RICARDO ZATTAR DE FARIA MONTEIRO, qualificado 

nos autos, em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito 

público interno, igualmente qualificado, na qual se requer, liminarmente, 

seja determinada a imediata convocação e posse do requerente no cargo 

de Fiscal de Obras e Posturas do Município de Nossa Senhora do 

Livramento, para o qual foi aprovado em primeiro lugar no certame público. 

Esclarece-se que o certame público foi homologado em 6.5.2016 e que, 

por ter o requerente obtido êxito, classificando-se em primeiro lugar, 

aguardava a publicação de sua posse no Diário oficial, ou uma notificação 

pessoal, já que o edital do concurso é totalmente omisso de como se daria 

a posse. Afirma-se que, diante da ausência de qualquer contato, inquieto 

com a situação, o requerente dirigiu-se até a Prefeitura Municipal de Nossa 

Senhora do Livramento para se inteirar da situação, onde soube que sua 

nomeação já tinha ocorrido e que, por não ter comparecido para tomar 

posse, a sua vaga foi passada para a 2ª colocada no certame, a Sra. Lara 

Cristina. Assevera-se que o requerente obteve a informação no Órgão 

Público Municipal de que a divulgação do ato de nomeação dos aprovados 

ocorreu no site da Associação Mato-Grossense dos Municípios – AMM e 

também no quadro mural da própria prefeitura. Argumenta-se que no edital 

do certame em nenhum momento é informado que a nomeação dos 

candidatos seria divulgada na forma mencionada no parágrafo anterior, 

mas simplesmente que o resultado da prova objetivas seria divulgado no 

edital afixado na Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento e 

disponibilizado no site www.klcconcursos.com.br e publicado no Órgão 

de Imprensa Oficial do município. Finaliza, a inicial, requerendo, em caráter 

liminar, ordem judicial que lhe garanta imediata convocação e posse e, no 

mérito, pleiteia a procedência total do pedido, ratificando-se a liminar. 

Juntou documentos. É o relatório. Decido. Para a concessão da medida 

prevista no art. 300 do novo Código de Processo Civil, que fala da tutela 

provisória de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se 

necessária a análise de verificação da presença da probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 

Segundo se observa dos documentos que instruem a inicial, o requerente, 

de fato, foi aprovado em primeiro lugar para o cargo de Fiscal de Obras e 

Posturas do Município de Nossa Senhora do Livramento-MT, tendo o 

certame público sido homologado em 6.5.2016, e a sua convocação 

publicada em 13.7.2016, na Associação Mato-Grossense dos Municípios – 

AMM, segundo se infere da documentação acostada às páginas 141-143, 

e, possivelmente, na própria prefeitura municipal, como informado ao 

requerente pela servidora do órgão público e noticiado na peça primeira. 

Também é verdadeira a assertiva do requerente de que inexiste no edital 

do certame qualquer informação dizendo como se daria a convocação e 

posse dos candidatos aprovados, o que levaria ao acolhimento do pedido 

liminar. Todavia, segundo prevê o item 6 do edital, a relação dos 

candidatos que tiveram suas inscrições homologadas seria disponibilizada 

através de publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município, afixada 

em Edital na Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento-MT e no 

site da empresa responsável pela organização do concurso público 

(www.klcconcursos.com.br). O item 15.1., por sua vez, estabelece que o 

resultado das provas escritas objetivas será divulgado nos mesmos 

veículos de comunicação mencionados no parágrafo anterior. Logo, em 

que pese a inexistência de informações precisas de como se daria a 

convocação e posse dos aprovados, presume-se que isso se daria nos 

mesmos moldes previstos nos referidos itens 6 e 15.1. do edital. Nesses 

termos, caberia ao requerente a obrigação de acompanhar a evolução das 

etapas do concurso nos sítios eletrônicos, diligenciando-se em defesa de 

seus próprios interesses, do que descurou o requerente, até porque, 

segundo estabelece o item 10.4. do edital do concurso público, “é de 

inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos 

os atos, editais e comunicados referentes a este Concurso Público, os 

quais serão afixados também nos quadros de aviso do Município, devendo 

ainda manter atualizado seu endereço.” Saliente-se também que a 

pretendida convocação pessoal só seria possível, caso houvesse 

decorrido razoável prazo desde a homologação do concurso até a 

convocação, situação não verificada neste caso. Assim, a jurisprudência: 

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO POR FALTA 

DE POSSE TEMPESTIVA. LEGALIDADE. MEIOS DE CIÊNCIA E 

ACOMPANHAMENTO DO CERTAME REGULARMENTE ASSEGURADOS. 

DEVER DE DILIGÊNCIA DO CANDIDATO. 1. O edital é a lei do concurso, 

sendo certo que suas cláusulas obrigam tanto à Administração quanto aos 

candidatos, em razão do princípio da vinculação do certame ao 

instrumento convocatório. Precedentes. 2. A nomeação do candidato foi 

tornada sem efeito porque não houve a posse no prazo legal, pelo que se 

mostra hígido o ato impetrado, pelo qual o Ministro de Estado tão somente 

deu fiel cumprimento ao comando contido no art. 13, § 6.o, da Lei n. 

8.112/1990 e ao previsto na cláusula 9.15 do subjacente edital. 3. No 

caso, a Administração deu satisfatória publicidade aos seus atos, por isso 

que cabia ao candidato, nos termos do edital, o dever de acompanhar a 

evolução das etapas do certame nos sítios eletrônicos da banca 

examinadora e do Ministério da Agricultura, devendo, ainda, obter, junto ao 

MAPA, todas as informações que julgasse necessárias para assegurar 

sua tempestiva nomeação e posse. Cuidava-se, portanto, do dever de 

diligenciar em defesa de seus próprios interesses, do que descurou o 

impetrante. 4. A notificação pessoal para a posse de candidato aprovado 

em concurso público somente se mostra obrigatória nas hipóteses em que 

exista expressa previsão editalícia ou nos casos em que verificado longo 

tempo entre a homologação do resultado e a convocação dos aprovados, 

situações inocorrentes na espécie. Precedentes das duas Turmas que 

compõem a 1.ª Seção do STJ. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ – AgInt no MS 21.467/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 

Primeira Seção, j. 8.8.2018, DJe 18.9.2018 – destaquei). Como se observa, 

da análise perfunctória, a situação aponta para a ausência da 

probabilidade do direito, bem como do perigo de dano, uma vez que o ato 

de convocação ocorrera há mais de 2 (dois) anos e o requerente não 

demonstrou qualquer prejuízo ou outra situação que justificasse o 

deferimento liminar do pleito. Assim, indefiro o pedido liminar de tutela 

antecipatória, ordenando seja citado o requerido para, querendo, 

contestar o pleito. Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art 

98, CPC). Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005017-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT0016068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos... ANA PEREIRA DA COSTA, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Obrigação de Fazer” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa 

jurídica de direito público interno, igualmente qualificado, objetivando, 

liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, para o fim de 

determinar ao requerido que realizasse o procedimento de angioplastia 

coronária com implante de stent, dado o risco de sofrer infarto miocárdio e 

morte. Em despacho inaugural foi ordenado à autora que emendasse a 

inicial, juntando aos autos documentos comprobatórios da negativa do 

requerido na realização do procedimento médico, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 303, § 6º, do 

CPC. A autora foi intimada em 19.6.2018, via Diário da Justiça Eletrônico 

(ID1388292), mas até a presente data não se pronunciou (ID 16413245). É 

o relatório. Decido. Tendo em vista a inércia da parte autora que, 

devidamente intimada para emendar a inicial, não o fez, deixando 

transcorrendo em branco o prazo, há quase 6 (seis) meses, com fulcro 

nos arts. 320, 321 e parágrafo único, c/c art. 303, § 6º, e 485, I, todos do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, e declaro extinto este 

feito sem resolução do mérito. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais. Contudo, suspendo a cobrança, em virtude da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil. Por outro lado, deixo de condená-la em honorários advocatícios 

porque não foi estabelecida a relação processual. Transitada em julgado, 

dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004429-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NILTAMIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS OAB - AP1470-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. FRANCISCO NILTAMIR DA SILVA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação Previdenciária de Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez 

Decorrente de Acidente de Trabalho com Pedido de Tutela Antecipada”, 

em face do “INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS”, 

Autarquia Federal, objetivando o restabelecimento do benefício porque, 

segundo alega, ainda está incapacitado para o trabalho, conforme exames 

e laudos médicos carreados com a inicial. Relatou ter-se aposentado 

judicialmente por acidente de trabalho em 26.4.2004, conforme decisão 

proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Americana-SP, 

cujo trânsito em julgado se deu em 6.5.2009 e, que, todavia, em resposta 

revisional do benefício foi informado que este seria cessado em 10.4.2018 

por não ter sido constatada persistência na invalidez. Por essa razão, 

alegando estar inapto para o labor, pugnou pela concessão do pleito 

antecipatório, a fim de que o benefício fosse imediatamente restabelecido, 

com a condenação do réu, no mérito, ao pagamento das verbas 

retroativas à data do cancelamento. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Em contestação, o réu sustentou, em prejudicial, a 

prescrição quinquenal, que foi afastada no despacho saneador, alegando, 

no mérito, que não foram preenchidos os requisitos necessários à 

concessão do benefício. Em caso de eventual condenação, pediu a 

fixação de juros e da correção monetária de acordo como o art. 1º-F, da 

Lei 9.494/97, bem como a fixação da data do requerimento administrativo 

ou do dia seguinte à cessação do auxílio-doença como o termo inicial o 

benefício. Realizou-se perícia médica, com a intimação das partes para 

manifestação, tendo a autora reiterado o pedido inicial, enquanto que o réu 

nada falou. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, sobre a prejudicial de mérito sustentada pelo 

réu, impõe-se esclarecer que não há se falar em prescrição quinquenal, 

tendo em vista que a cessação do benefício se deu em 10.4.2018 e a 

ação foi proposta em 1.6.2018, não tendo transcorrido o quinquênio 

alegado. Fica, portanto, afastada a prejudicial. Quanto ao mérito, é de 

a s s i n a l a r  q u e  a  c o n c e s s ã o  d o s  b e n e f í c i o s  d e 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de segurado da 

Previdência Social. No que se refere à qualidade de segurado do autor e à 

carência do benefício, ambas restaram devidamente comprovadas na 

própria comunicação de decisão que fixou a data de cessação do 

benefício e só serão desconstituídas se não restar comprovada a 

persistência da inaptidão laboral, restando, pois, verificar se, de fato, ele 

ainda está incapacitado. Os documentos que instruem o pleito deram conta 

de comprovar o quadro clínico do demandante, especialmente o relatório 

médico de pg. 39, no qual o Doutor Atila Monteiro Borges – CRM 2063 

relata ser ele portador de “sequela neurológica devido à intoxicação por 

agrotóxico, evoluindo com quadro de hemiparesia à esquerda, ataxia de 

macha e distúrbio psiquiátrico” (sic), sugerindo sua aposentadoria por 

incapacidade, o que foi confirmado pelo médico Eduardo Batistão Bassan 

– CRM 5248, em 2.4.2018, tendo este afirmado que o “paciente está 

incapaz de realizar suas funções laborais”, solicitando o afastamento total 

de suas atividades por tempo indeterminado. A perícia médica realizada 

nos autos não destoa do teor dos referidos relatórios, pois descreve ter 

sido constatada a presença de “incapacidade laborativa parcial e 

permanente” (pg. 115), tendo o Sr. Perito afirmado que: “Pericianda com o 

diagnóstico de sequela de poliomielite, associado a marcha atáxica 

decorrente de intoxicação exógena por agrotóxico, estando em 

acompanhamento médico e em o uso de medicamentos. Apresenta 

comprometimento funcional neurológico ao exame clínico pericial, estável 

clinicamente e que o incapacita definitivamente para a atividade laborativa 

habitual. Pelo quadro clínico evidenciado, o periciando apresenta 

capacidade laborativa residual que lhe permite ser reabilitado.” (sic) Em 

resposta aos quesitos, o profissional afirmou que o autor “apresenta 

incapacidade laborativa desde o ano de 2002” (pg. 116). Constatou-se, 

também, que o autor sempre exerceu atividade que exige esforço físico 

(trabalhador rural), fato que, sem dúvida, dificulta a sua reabilitação 

profissional, pois, segundo o laudo pericial, apesar de a incapacidade ser 

parcial, ela é permanente e essa limitação física impede o desenvolvimento 

de atividades que demandam esforço físico. Nesse passo, pode-se 

concluir que, de fato, a cessação do benefício foi indevida, pois não há 

dúvida de que o estado de saúde do autor é comprometedor e de total 

incapacidade laborativa, o que impõe o restabelecimento de sua 

aposentadoria por invalidez, especialmente por não ser um profissional 

intelectual e não possuir condições físicas de reabilitar-se 

profissionalmente no competitivo mercado de trabalho, que comumente 

exige qualificação profissional e mão de obra especializada. A 

jurisprudência tem compreendido que a invalidez não deve ser 

estabelecida unicamente com base nas condições físicas do segurado, 

mas também em suas condições socioeconômica, profissional e cultural, 

segundo se infere dos julgados “in verbis”: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO - 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO COM REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONVERSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - IPCA-E - INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA 

SENTENÇA - VALORES CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E O RESTABELECIMENTO - DEVIDOS - APELO 

E ADESIVO PROVIDOS PARCIALMENTE. (...) A concessão de 

aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 

da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e 

culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído 

pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (...)” (TJMT -Apelação / 

Remessa Necessária 174745/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.2.2018, p. no DJE 7.3.2018) 

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO 

— LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — TRABALHADOR 

BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.MULTA COMINATÓRIA — IMPOSIÇÃO 

À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO 

MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E 

ADEQUADO — CONSEQUÊNCIA — PREJUÍZO DA COLETIVIDADE COM A 

INÚTIL ONERAÇÃO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA 
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GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — 

NECESSIDADE. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu 

acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e 

incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também 

suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que 

trabalhador braçal. (...)” (TJMT - Ap 170622/2016 – Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 6.2.2018, p. DJE 

1.3.2018) Como se vê, uma vez comprovada a incapacidade profissional 

do segurado para o exercício de atividade laborativa à época da cessação 

(10.4.2018), é plenamente concebível a aposentadoria por invalidez, 

mormente quando todos os demais requisitos (ser segurada e o período 

de carência do benefício) estiverem preenchidos, como no presente caso. 

Por fim, considerando o teor das provas produzidas, que torna evidente a 

presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em 

conta a condição do autor de pessoa humilde, enferma e hipossuficiente, 

assim como a natural demora na implantação do benefício, só possível, em 

regra, com o trânsito em julgado da decisão concessiva do benefício, 

tenho como pertinente o pedido de antecipação da tutela de urgência 

formulado nos autos, ante a constatação do perigo de dano. Assim, o 

deferimento da medida é providência que se impõe, agora em sentença 

(STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para 

que a implantação do benefício ocorra dentro de 30 dias, 

independentemente do decurso do prazo recursal. Diante do exposto, 

julgo procedente o pedido formulado na inicial, condenando o réu ao 

restabelecimento da aposentadoria por invalidez, a partir do dia posterior 

ao da cessação (11.4.2018), devendo ser descontadas eventuais 

parcelas já pagas pelo INSS, declarando, assim, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Concedo o pedido 

de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a 

imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena 

de imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. As prestações em atraso devem 

ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de 

juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[1] 

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% sobre 

o valor da condenação, a incidir sobre as parcelas vencidas e não pagas 

até o momento da prolação da sentença, com suporte na Súmula 111 do 

STJ e no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Por outro lado, de acordo com o 

estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do 

pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, 

não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 490, CPC). Em obediência aos termos 

do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome 

da parte Beneficiária: Francisco Niltamir da Silva, portador do CPF n. 

571.014.261-15; 2. Filiação: José Hosano da Silva e Maria Salete da Silva; 

3. Benefício Concedido: aposentadoria por invalidez; 4. Data inicial do 

Benefício: auxílio-doença: 11.4.2018 (dia seguinte à cessação); 5. Prazo 

para o cumprimento da sentença: 30 dias da intimação da tutela 

antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Havendo apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos 

Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. 

Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, 

(Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009286-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA ROSA DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos, PAULINA ROSA DE MORAIS SILVA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Benefício Previdenciário - Aposentadoria Por Idade Rural” em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia 

Federal, objetivando a implantação do benefício previdenciário - 

aposentadoria por idade, pelo exercício da atividade de trabalhadora rural, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido 

veio instruído com alguns documentos. Citado, o réu contestou o pleito 

alegando não terem sido preenchidos os requisitos necessários à 

concessão do benefício, suscitando a prescrição quinquenal, rechaçada 

em despacho saneador (Id. 12563181) e pedindo, em caso de eventual 

condenação, a fixação da correção monetária e dos juros de acordo com 

o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, isenção das custas, bem como honorários 

conforme Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85,§ 3º, do 

Código de Processo Civil. Alegou, por fim, que este juízo deve se 

manifestar especificamente sobre as matérias constitucionais dispostas 

na peça de defesa, a fim de viabilizar eventual recurso extremo. Juntou 

extrato previdenciário. Em impugnação à contestação, a autora refutou as 

alegações do réu, reiterando, assim, os termos da inicial, pedindo a total 

procedência do feito. Concluída a instrução, foi dada a palavra à parte 

autora, a qual reiterou os termos da inicial. O réu, por sua vez, não 

compareceu ao ato. É a síntese do necessário. Decido. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, cumpre 

assinalar que de acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher. Segundo as provas documentais produzidas nos autos, a parte 

requerente demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 61 anos 

de idade, como se infere especialmente de sua carteira de identidade e 

dos demais documentos anexados à inicial. Resta analisar, pois, se no ano 

em que completou a idade mínima indispensável ao benefício, já exercia 

atividade rural em número de meses idêntico à carência do benefício, que 

no caso em apreço e ser de 180 meses, ou 15 anos, à luz do que 

prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, valendo registrar, a 

respeito desses outros requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca 

do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de prova documental 

sobre a atividade rural em regime de economia família. Afinal, a própria lei 

federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece que a prova 

exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a embasar pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice também verificado 

na Súmula n. 149 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, em razão 

das dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em fazer tal 

prova material, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros documentos 

como forma de se constatar o início da atividade rurícola, dentre os quais, 

os de registro civil e outros que dispõem de fé pública, consoante se 

infere dos seguintes julgados “mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. 

DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL 

DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. 

Apresentados documentos novos, consubstanciados em escritura de 

compra de imóvel rural e notas fiscais de produtor rural em nome do 

marido, é de se estender esta condição à sua mulher, com vistas à 

comprovação da atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” 

(STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando 

Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O 

Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte requerente nos documentos 

anexados com a peça primeira, em especial a sua a sua certidão de 

casamento, onde se vê averbado o início da prova material, consistente na 
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profissão de lavrador do marido, condição que, em tese, se estende à 

esposa, corroborado pelos depoimentos das testemunhas, que afirmaram 

conhecê-la há mais de 10 anos de Campo Alegre, no Município de Poconé, 

onde, segundo, estas, ela sempre viveu e desenvolveu atividades 

agrícolas com seu esposo. Todavia, o extrato do CNIS carreado aos autos 

pelo réu traz diversos registros urbanos em nome do esposo da autora, 

desconstituindo, assim, as alegações desta de que merece aposentar-se 

como trabalhadora rural, vez que a atividade por ela desenvolvida 

juntamente com a família não era exclusivamente rural, uma vez que o seu 

marido, ao buscar o sustento no trabalho urbano, descaracterizou a 

agricultura em regime de economia familiar. Em caso semelhante, assim se 

posicionou a jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. VÍNCULOS URBANOS. 

INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA. 

1. Sentença proferida e publicada na vigência do CPC/1973 e, portanto, 

sujeita à remessa oficial, vez que de valor incerto a condenação imposta 

ao INSS. Remessa oficial, tida por interposta. 2. A comprovação da 

qualidade de trabalhador rural ocorre mediante início de prova material 

devidamente corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, bem 

assim a implementação do requisito etário exigido. 3. Na hipótese, a 

parte-autora cumpriu o requisito etário. Todavia, o início de prova material 

apresentado não serviu para a comprovação da sua qualidade de 

segurada especial no período equivalente ao prazo de carência, eis que 

verifica-se a existência de vínculos urbanos do cônjuge da parte-autora. 

Os vínculos empregatícios urbanos, desempenhados por períodos 

expressivos e/ou em regime celetista, são incompatíveis com qualidade de 

segurado especial, pois descaracterizam a condição de trabalhador rural 

em regime de economia familiar. Tendo em conta a ausência da prova 

material hábil a comprovar o exercício da atividade campesina, a 

parte-autora não faz jus ao benefício vindicado. 4. Diante da ausência de 

documentos que demonstrem atividade rural da parte-autora não se 

reconhece o direito ao benefício de aposentadoria rural por idade, eis que 

não é admitida prova exclusivamente testemunhal para tal fim (Súmula 27 

do TRF/1ª Região e 149/STJ). 5. Considerado o caráter social que permeia 

o Direito Previdenciário, a coisa julgada opera secundum eventum litis ou 

secundum eventum probationais, permitindo a renovação do pedido, ante 

novas circunstâncias ou novas provas. Precedentes. 6. A concessão 

ex-ofício da tutela antecipada na sentença não autoriza a devolução do 

valores desembolsados pelo INSS, haja vista se tratar de verba de 

natureza alimentar. Precedentes do STF. 7. Apelação do INSS e remessa 

oficial, tida por interposta, providas para reformar a sentença e julgar 

improcedente o pedido. A Turma , por unanimidade, deu provimento à 

apelação do INSS e à remessa oficial, tida por interposta.” (TRF1 – 

ACORDAO 00701301020144019199 – Segunda Turma, Rel Des. Federal 

João Luiz de Souza, p. e-DJF1 14.3.2018) “PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTENSO VÍNCULO URBANO DO CÔNJUGE. 

PROVA INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não se prestam como 

necessário início razoável de prova material do labor rural documentos 

confeccionados em momento próximo ao ajuizamento da ação, em 

especial quando não encontram sintonia com o conjunto probatório dos 

autos. 2. No caso em apreço, a parte autora apresenta extenso vínculo 

urbano, assentado na CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) 

às fls. 166, como servidora do Município de Palmeirópolis, entre o período 

de 2002 a 2004, além de ter gozado de auxílio-doença na condição de 

servidora durante o período de 2004 a 2005. Extrai-se dos autos, ainda, 

que a parte autora é beneficiária de pensão por morte urbana, o que 

afasta a alegação de que a autora se dedicava às atividades campesinas 

em regime de economia familiar. 3. Não é admissível o reconhecimento de 

tempo de exercício de atividade rural em prova exclusivamente 

testemunhal. 4. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, 

providas. A Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação e à 

remessa oficial, tida por interposta.” (TRF1 – Primeira Turma, ACORDAO 

00166756220164019199, Rel. Des. Federal Carlos Augusto Pires Brandão, 

p. 14.3.2018) Assim, não tendo a autora se desincumbido de seu mister de 

comprovar os fatos constitutivos do direito em que se funda a ação, não 

há se falar em concessão do benefício. Quanto ao prequestionamento, 

com a manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com 

vistas a eventual interposição de recurso especial, pleiteado pela parte 

requerida, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo 

julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

aposentadoria por idade rural, por não restar comprovado exercício de 

atividade rurícola suficiente à carência do benefício, declarando extinto o 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. 

Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se 

perca a condição legal de necessitado, nos termos insertos no art. 98, do 

CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo 

recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004838-53.2018.8.11.0002
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Vistos, OILDA ROSA DE MORAES LEITE, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Aposentadoria Por Idade Rural” em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário - aposentadoria por 

idade, pelo exercício da atividade de trabalhadora rural, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido veio instruído 

com diversos documentos. Citado, o réu contestou o pleito alegando não 

terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão do 

benefício, suscitando a prescrição quinquenal, rechaçada em despacho 

saneador (Id. 15031472) e pedindo, em caso de eventual condenação, a 

fixação da correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da 

Lei 9.494/97, isenção das custas, bem como honorários conforme Súmula 

111 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85,§ 3º, do Código de Processo 

Civil. Alegou, por fim, que este juízo deve se manifestar especificamente 

sobre as matérias constitucionais dispostas na peça de defesa, a fim de 

viabilizar eventual recurso extremo. Juntou extrato previdenciário. Em 

impugnação à contestação, a autora refutou as alegações do réu, 

reiterando, assim, os termos da inicial, pedindo a total procedência do 

feito. Concluída a instrução, foi dada a palavra à parte autora, a qual 

reiterou os termos da inicial. O réu, por sua vez, não compareceu ao ato. É 

a síntese do necessário. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao mérito, cumpre assinalar que de acordo com o 

art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da aposentadoria por idade é 

concedido mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou 

de produtor rural em regime de economia familiar, através de prova 

material plena ou por prova testemunhal, além da comprovação da idade 

superior a 60 anos para homem e 55 anos para a mulher. Segundo as 

provas documentais produzidas nos autos, a parte requerente 

demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 73 anos de idade, 

como se infere especialmente de sua carteira de identidade e dos demais 

documentos anexados à inicial. Resta analisar, pois, se no ano em que 

completou a idade mínima indispensável ao benefício, já exercia atividade 

rural em número de meses idêntico à carência do benefício, que no caso 

em apreço e ser de 114 meses, ou 9 anos e meio, à luz do que prescreve 

o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, valendo registrar, a respeito 

desses outros requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca do valor 

dado à prova testemunhal e aos indícios de prova documental sobre a 

atividade rural em regime de economia família. Afinal, a própria lei federal 

em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece que a prova exclusivamente 

testemunhal não é meio hábil suficiente a embasar pedido de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice também verificado na 

Súmula n. 149 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, em razão 

das dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em fazer tal 

prova material, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros documentos 

como forma de se constatar o início da atividade rurícola, dentre os quais, 

os de registro civil e outros que dispõem de fé pública, consoante se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 285 de 300



infere dos seguintes julgados “mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. 

DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL 

DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. 

Apresentados documentos novos, consubstanciados em escritura de 

compra de imóvel rural e notas fiscais de produtor rural em nome do 

marido, é de se estender esta condição à sua mulher, com vistas à 

comprovação da atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” 

(STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando 

Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME 

DEECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

(...) 2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte requerente nos documentos 

anexados com a peça primeira, em especial a sua a sua certidão de 

casamento, onde se vê averbado o início da prova material, consistente na 

profissão de lavrador do marido, condição que, em tese, se estende à 

esposa, corroborado pelo depoimento da testemunha, que afirmou 

conhecê-la há vários anos da Fazenda de Cima, no Município de Nossa 

Senhora do Livramento, onde, segundo, esta, ela sempre viveu e 

desenvolveu atividades agrícolas. Todavia, o extrato do CNIS trazido aos 

autos pelo réu, demonstra que, na realidade, o Sr. Antônio Pereira Leite, 

esposo da autora, vem desenvolvendo atividades urbanas desde 1976, 

quando foi inscrito no regime geral da previdência na condição de 

empregado, tendo laborado em diversas empresas até agosto de 2004, 

quando se aposentou, ou seja, ainda que tenha ele desenvolvido 

atividades campesinas, a partir do momento em que passou a buscar 

outros meios de subsistência, mediante trabalho urbano, ficou 

descaracterizada a atividade rural em “regime de economia familiar” e 

afasta a qualidade de segurada especial da autora. Nesse passo, 

mostra-se insuficiente o conjunto probatório a demonstrar o direito 

alegado, o que impede a concessão do benefício. Nesse sentido a 

jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

AUSÊNCIA DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. VÍNCULO URBANO 

DO MARIDO. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO CARACTERIZADO. 1. 

A concessão do benefício de aposentadoria rural por idade exige a 

comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, cumprindo-se o prazo de carência, mediante 

início razoável de prova material, corroborada com prova testemunhal, ou 

prova documental plena, na forma do art. 39, I, da Lei 8.213/91. É 

inadmissível prova exclusivamente testemunhal, conforme Súmula 149 do 

STJ. 2. A parte autora não se prestou a acostar documentos que 

demonstrassem o início razoável de prova material. Com efeito, consta dos 

autos certidão de propriedade de imóvel rural, bem como certificados 

desta propriedade, indicando como sendo "lavrador" a ocupação exercida 

pelo marido da parte autora, condição esta extensível ao cônjuge. No 

entanto, o INSS, em contestação, juntou aos autos CNIS (fls. 49), no qual 

consta o registro de vários vínculos empregatícios urbanos do cônjuge da 

autora, nos períodos de 1976 a 2007, demonstrando, ainda, ser o mesmo 

beneficiário de aposentadoria por invalidez no ramo de atividade de 

Transportes e Cargas, desde 01/09/2005 (fls.63), bem como que a autora 

encontra-se inscrita no regime geral como empresária (fls.69). O conjunto 

probatório dos autos, portanto, não se mostrou suficiente para demonstrar 

o direito alegado e, embora a prova oral indique a existência de que havia 

de fato a atividade campesina do casal, a mesma não caracterizaria o 

regime de economia familiar, apto ao reconhecimento da condição de 

segurado especial, nos termos da norma previdenciária, eis que exercido 

concomitantemente com a atividade urbana. Há um componente de fato 

relevante para a configuração da qualidade de segurado de quem afirma 

exercer atividade campesina, qual seja, a atividade deve ser exercida em 

regime de economia familiar. A força produtiva da família deve estar de 

forma principal voltada para a produção rural ou, ao menos, essa deve 

representar parcela relevante da renda, tornando-a indispensável para a 

manutenção do padrão de vida e atendimento das necessidades. 3. Não 

havendo a Autora se desincumbido do ônus de comprovar o fato jurídico 

constitutivo do direito pretendido, a manutenção da sentença de 

improcedência é medida que se impõe. 4. Apelação a que se nega 

provimento.” (TRF1 – AC/GO 0052674-81.2013.4.01.9199 – Primeira 

Câmara Regional Previdenciária da Bahia, Rel. Juiz Federal Saulo José 

Casali, e-DJF1 de 12.5.2017) “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Documentos 

confeccionados em momento próximo ao ajuizamento da ação ou ao 

implemento do requisito etário, em especial quando não encontram sintonia 

com o conjunto probatório dos autos, não servem como necessário início 

de prova material do labor rural. 2. Na hipótese, a parte-autora cumpriu o 

requisito etário, eis que completou 55 anos em 2012 (nascimento em 

12.09.1957) cuja carência é de 180 meses (1997 a 2012). A parte-autora, 

embora tenha apresentado, como início de prova material, os documentos 

de fls. 17 a 19 (cópia da certidão de casamento, celebrado em 16.07.1976, 

na qual consta lavrador como profissão do cônjuge; cópia de escritura de 

compra e venda de imóvel rural em 13.01.1999; cópia de declaração 

particular, firmada em 29.10.2013, com a informação de exercício de 

atividade rural pela autora; cópia de requerimento de matrícula escolar, 

com informação de endereço em área rural e profissão de doméstica, 

referente ao ano de 1983), teve a qualidade de segurada especial 

afastada pelo CNIS do cônjuge, informando vínculos urbanos longos nos 

interregnos de 01.03.1980 a 10.02.1981, 01.08.1984 a 01.02.1985, 

01.04.1985 a 02.02.1988, 01.07.2003 a 12.08.2004, 14.05.2004 a 

12.07.2004, 01.08.2004 a 15.04.2008, 02.02.2009 a 24.05.2010, 

02.02.2009 a maio de 2010 e 11.11.2011, com informação de última 

remuneração em outubro de 2014. A extensão de prova material em nome 

do cônjuge não é possível quando aquele passa a exercer trabalho 

incompatível com o labor rural, restando, dessa forma, descaracterizado o 

exercício de atividade rural em regime de economia familiar. 3. Diante da 

ausência de documentos que demonstrem atividade rural da parte-autora 

e da insuficiência da prova testemunhal produzida não se reconhece o 

direito ao benefício de aposentadoria rural por idade. 4. Considerado o 

caráter social que permeia o Direito Previdenciário, a coisa julgada opera 

secundum eventum litis ou secundum eventum probationais, permitindo a 

renovação do pedido, ante novas circunstâncias ou novas provas. 

Precedentes. 5. Honorários fixados em R$ 300,00, suspensa a 

exigibilidade na forma do art. 98, §3º do NCPC. Não majorados, nos termos 

do artigo 85, §11 do NCPC, por não terem sido apresentadas 

contrarrazões, inexistindo, dessa forma, trabalho adicional em grau 

r e c u r s a l .  6 .  A p e l a ç ã o  d e s p r o v i d a . ”  ( T R F 1  –  A C / T O 

0058317-15.2016.4.01.9199 – Segunda Turma, Rel. Des. Federal João Luiz 

de Sousa, e-DJF1 de 2.6.2017) Desta feita, não tendo a autora 

comprovado fato constitutivo do seu direito de aposentar-se como 

trabalhadora rural e, por outro lado, tendo o réu se desincumbido desse 

ônus, comprovando ser o esposo da autora trabalhador urbano, impõe-se 

o não acolhimento do pedido. Quanto ao prequestionamento, com a 

manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a 

eventual interposição de recurso especial, pleiteado pela parte requerida, 

cabe assinalar que tal exigência para a interposição de recurso especial 

ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que 

não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados 

dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do exposto, 

julgo improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

aposentadoria por idade rural, por não restar comprovado exercício de 

atividade rurícola suficiente à carência do benefício, declarando extinto o 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. 

Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se 

perca a condição legal de necessitado, nos termos insertos no art. 98, do 

CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo 

recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009207-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DHESLEN GISELI SILVA DE FARIA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA OAB - MT24234/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, DHESLEN GISELI SILVA DE FARIA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Obrigação Fazer, com Pedido Expresso de Tutela de Urgência 

de Natureza Antecipada”, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público, qualificado nos autos, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça inicial, objetivando, fosse o réu 

compelido a providenciar-lhe vaga em uma UTI – Unidade de Terapia 

Intensiva, com urgência. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Instado a se manifestar, o Núcleo de Apoio Técnico – NAT 

emitiu o seu parecer, sendo posteriormente deferida a antecipação de 

tutela. Na sequência, a parte autora pleiteia a extinção do feito em 

julgamento do mérito. É a síntese do necessário. Decido. No caso em 

comento, diante da desistência expressada na petição (Id. 15877712) pela 

parte autora, e considerando que o requerido ainda não foi citado/intimado, 

com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo a 

desistência e declaro extinto este feito sem resolução do mérito. Sem 

custas, nem honorários. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se 

arquive-se. P. R. I. C

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007268-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BEBER GUIMARAES (REQUERENTE)

WALACE SANTOS GUIMARAES (REQUERENTE)

JOSE APARECIDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1007268-75.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: WALACE SANTOS GUIMARAES, JAQUELINE 

BEBER GUIMARAES, JOSE APARECIDO DE ARAUJO Requerido: 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação 

tempestivamente protocolada. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 13 de novembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007411-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1007411-64.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): CONSTANTINO DOMINGOS DA 

SILVA Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação 

tempestivamente protocolada. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 13 de novembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007409-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN ADRIANO BARANOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1007409-94.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): GEAN ADRIANO BARANOSKI 

Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação 

tempestivamente protocolada. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 13 de novembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007547-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARENITA DA SILVA ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, MARIA ARENITA DA SILVA ROSSI, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Benefício Previdenciário - Aposentadoria por 

Idade Rural” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, Autarquia Federal, objetivando a implantação do benefício 

previdenciário - aposentadoria por idade, pelo exercício da atividade de 

trabalhadora rural, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça 

primeira. O pedido veio instruído com diversos documentos. A antecipação 

de tutela foi indeferida no despacho inicial. Citado, o réu contestou o pleito 

alegando não terem sido preenchidos os requisitos necessários à 

concessão do benefício, suscitando a prescrição quinquenal e pedindo, 

em caso de eventual condenação, a fixação da correção monetária e dos 

juros de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, isenção das custas, bem 

como honorários conforme Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e 

art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil. Alegou, por fim, que este juízo 

deve se manifestar especificamente sobre as matérias constitucionais 

dispostas na peça de defesa, a fim de viabilizar eventual recurso extremo. 

Em impugnação à contestação, a autora refutou as alegações do réu, 

reiterando, assim, os termos da inicial, pedindo a total procedência do 

feito. Concluída a instrução, foi dada a palavra à parte autora, a qual 

reiterou os termos da inicial. O réu, por sua vez, não compareceu ao ato. É 

a síntese do necessário. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o mérito da questão, 

impõe-se o enfrentamento da preliminar sustentada pelo réu, consistente 

na prejudicial de mérito, a prescrição quinquenal, o que, todavia, não se 

aplica ao caso, tendo em vista que o indeferimento se deu em 30.3.2017 e 

a ação foi proposta em 3.10.2017, sendo a primeira data tida como a da 

cessação de benefício, não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado. 

Fica, portanto, afastada a prejudicial. Quanto ao mérito, cumpre assinalar 

que de acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher. Segundo as provas documentais produzidas nos autos, a parte 

requerente demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 70 anos 

de idade, como se infere especialmente de sua carteira de identidade e 

dos demais documentos anexados à inicial. Resta analisar, pois, se no ano 

em que completou a idade mínima indispensável ao benefício, já exercia 

atividade rural em número de meses idêntico à carência do benefício, que 

no caso em apreço e ser de 126 meses, ou 10 anos e meio, à luz do que 

prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, valendo registrar, a 

respeito desses outros requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca 
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do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de prova documental 

sobre a atividade rural em regime de economia família. Afinal, a própria lei 

federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece que a prova 

exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a embasar pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice também verificado 

na Súmula n. 149 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, em razão 

das dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em fazer tal 

prova material, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros documentos 

como forma de se constatar o início da atividade rurícola, dentre os quais, 

os de registro civil e outros que dispõem de fé pública, consoante se 

infere dos seguintes julgados “mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. 

DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL 

DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. 

Apresentados documentos novos, consubstanciados em escritura de 

compra de imóvel rural e notas fiscais de produtor rural em nome do 

marido, é de se estender esta condição à sua mulher, com vistas à 

comprovação da atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” 

(STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando 

Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O 

Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte requerente nos documentos 

anexados com a peça primeira, em especial a sua a sua certidão de 

casamento, onde se vê averbado o início da prova material, consistente na 

profissão de lavrador do marido, condição que, em tese, se estende à 

esposa, corroborado pelo depoimento da testemunha, que afirmou 

conhecê-la desde o ano de 1970, da “Reserva do Cabaçal”, no Município 

de Cáceres, onde, segundo, estas, ela sempre viveu e desenvolveu 

atividades agrícolas com seu esposo, relatou ainda, que perdeu contato 

com autora, vindo a reencontrar no ano de 1990 em Colorado/RO. 

Constatou-se, ainda dos autos, mais especificamente do extrato do CNIS 

(Id. 12942950) trazido aos autos pelo réu, que a requerente percebe 

pensão por morte rural do seu falecido esposo desde 8.9.2012. Vê-se, 

portanto, que a autora preenche os requisitos exigidos para aposentar-se, 

diante da suficiente comprovação de sua condição de trabalhadora rural 

pelo período exigido em lei (126 meses, ou 10 anos e meio). Quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso especial, 

pleiteado pela parte requerida, assinalo que tal exigência para a 

interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela 

parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se 

restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais 

apresentados. Por fim, considerando o teor das provas produzidas, que 

torna evidente a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, e 

levando-se em conta a condição da autora de pessoa humilde e 

hipossuficiente, assim como a natural demora na implantação do benefício, 

só possível, em regra, com o trânsito em julgado da decisão concessiva 

do benefício, tenho como pertinente o pedido de antecipação da tutela de 

urgência formulado nos autos, ante a constatação do perigo de dano. 

Assim, o deferimento da medida é providência que se impõe, agora em 

sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 

302/493), para que a implantação do benefício ocorra dentro de 30 dias, 

independentemente do decurso do prazo recursal. Diante do exposto, com 

suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, julgo procedente o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data do requerimento administrativo. As prestações em atraso devem ser 

pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros 

de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[1] 

Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do 

CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Por outro lado, 

condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, com suporte 

na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, levando-se em 

conta a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelo profissional e 

o razoável tempo exigido para os seus serviços. Deixo de recorrer, de 

ofício, em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 1000 salários 

mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC). Em obediência aos termos do 

Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da 

parte Beneficiária: Maria Arenita da Silva Rossi, portadora do CPF n. 

111.578.441-20; 2. Filiação: Joaquim Francisco de Sena e Ana Liberato da 

Silva; 3. Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade; 4. Data inicial do 

Benefício: 30.3.2017. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias da 

intimação da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões no 

prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007549-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, VALDETE PEREIRA DOS SANTOS, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Benefício Previdenciário – Aposentadoria por 

Idade Rural” em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, Autarquia Federal, objetivando a implantação do benefício 

previdenciário - aposentadoria por idade, pelo exercício da atividade de 

trabalhadora rural, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça 

primeira. O pedido veio instruído com documentos. Citado, o réu contestou 

o pleito alegando não terem sido preenchidos os requisitos necessários à 

concessão do benefício, suscitando a prescrição quinquenal e pedindo, 

em caso de eventual condenação, a fixação da correção monetária e dos 

juros de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, isenção das custas, bem 

como honorários conforme Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e 

art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil. Alegou, por fim, que este juízo 

deve se manifestar especificamente sobre as matérias constitucionais 

dispostas na peça de defesa, a fim de viabilizar eventual recurso extremo. 

Concluída a instrução, foi dada a palavra à parte autora, a qual reiterou os 

termos da inicial. O réu, por sua vez, não compareceu ao ato. É a síntese 

do necessário. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado 

do mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o mérito da questão, 

impõe-se o enfrentamento da preliminar sustentada pelo réu, consistente 

na prejudicial de mérito, a prescrição quinquenal, o que, todavia, não se 

aplica ao caso, tendo em vista que o indeferimento se deu em 23.2.2017 e 

a ação foi proposta em 3.10.2017, sendo a primeira data tida como a da 

cessação de benefício, não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado. 

Fica, portanto, afastada a prejudicial. Quanto ao mérito, cumpre assinalar 

que de acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 
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comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher. Segundo as provas documentais produzidas nos autos, a parte 

requerente demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 64 anos 

de idade, como se infere especialmente de sua carteira de identidade e 

dos demais documentos anexados à inicial. Resta analisar, pois, se no ano 

em que completou a idade mínima indispensável ao benefício, já exercia 

atividade rural em número de meses idêntico à carência do benefício, que 

no caso em apreço e ser de 162 meses, ou 13 anos e meio, à luz do que 

prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, valendo registrar, a 

respeito desses outros requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca 

do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de prova documental 

sobre a atividade rural em regime de economia família. Afinal, a própria lei 

federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece que a prova 

exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a embasar pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice também verificado 

na Súmula n. 149 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, em razão 

das dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em fazer tal 

prova material, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros documentos 

como forma de se constatar o início da atividade rurícola, dentre os quais, 

os de registro civil e outros que dispõem de fé pública, consoante se 

infere dos seguintes julgados “mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. 

DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL 

DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. 

Apresentados documentos novos, consubstanciados em escritura de 

compra de imóvel rural e notas fiscais de produtor rural em nome do 

marido, é de se estender esta condição à sua mulher, com vistas à 

comprovação da atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” 

(STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando 

Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME 

DEECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

(...) 2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, consta nos autos início razoável de prova da 

atividade rurícola da parte requerente consistente em sua certidão de 

casamento realizado em 25.6.1986, onde se vê averbado o início da prova 

material, consistente na profissão de seu cônjuge como lavrador, 

condição que, em tese, se estende à esposa, corroborado pelo 

depoimento da testemunha, que afirmou conhecê-la há mais de 30 anos da 

localidade de “Pedra Preta”, onde, segundo, estas, ela sempre viveu e 

desenvolveu atividades agrícolas com seu esposo. Vê-se, portanto, que o 

autor preenche os requisitos exigidos para aposentar-se, diante da 

suficiente comprovação de sua condição de trabalhador rural pelo período 

exigido em lei (162 meses, ou 13 anos e meio). Considerando o teor das 

provas produzidas, que torna evidente a presença dos requisitos 

previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em conta a condição da 

autora de pessoa humilde e hipossuficiente, assim como a natural demora 

na implantação do benefício, só possível, em regra, com o trânsito em 

julgado da decisão concessiva do benefício, tenho como pertinente o 

pedido de antecipação da tutela de urgência formulado nos autos, ante a 

constatação do perigo de dano. Assim, o deferimento da medida é 

providência que se impõe, agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 

DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para que a implantação do 

benefício ocorra dentro de 30 dias, independentemente do decurso do 

prazo recursal. Por fim, quanto ao prequestionamento, com a 

manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a 

eventual interposição de recurso especial, pleiteado pela parte requerida, 

assinalo que tal exigência para a interposição de recurso especial ou 

extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não 

precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos 

legais ou constitucionais apresentados. Diante do exposto, com suporte 

no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, julgo procedente o pedido formulado pela 

parte requerente nesta ação, condenando o requerido a conceder-lhe a 

aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da referida lei 

federal, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, a partir da data do 

requerimento administrativo (23.2.2017), bem como o abono anual previsto 

no art. 40 da referida lei. As prestações em atraso devem ser pagas de 

uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, 

que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, 

conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da 

Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[1] Concedo o 

pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno 

a imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena 

de imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. De acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos 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. 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, com suporte na Súmula 111 do STJ e 

no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o trabalho desenvolvido pelo profissional e o razoável tempo 

exigido para os seus serviços. Deixo de recorrer, de ofício, em virtude de 

o direito aqui buscado não ultrapassar 1000 salários mínimos (art. 496, § 

3º, I, do CPC). Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, 

consto as seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Valdete 

Pereira de Souza, portadora do CPF n. 384.356.751-49; 2. Filiação: 

Valdemar Pereira de Souza e Clotildes Ferreira de Souza; 3. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Idade; 4. Data inicial do Benefício: 

23.2.2017. Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias da intimação 

da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à parte autora 

para, no prazo de 10 dias, promover a execução da sentença, nos moldes 

estabelecidos no art. 534, do CPC. Havendo apelação e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004769-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE JOSE ALCANTARA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, CIRLENE JOSÉ ALCANTARA SILVA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade Rural” em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, 

objetivando a implantação do benefício previdenciário - aposentadoria por 

idade, pelo exercício da atividade de trabalhadora rural, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido veio instruído 

com diversos documentos. Citado, o réu contestou o pleito alegando não 

terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão do 

benefício, suscitando a prescrição quinquenal, rechaçada em despacho 

saneador (Id. 15036468) e pedindo, em caso de eventual condenação, a 

fixação da correção monetária e dos juros de acordo com o art. 1º-F, da 

Lei 9.494/97, isenção das custas, bem como honorários conforme Súmula 

111 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, § 3º, do Código de Processo 

Civil. Em impugnação à contestação, a autora refutou as alegações do réu, 

reiterando, assim, os termos da inicial, pedindo a total procedência do 

feito. Concluída a instrução, foi dada a palavra à parte autora, a qual 

reiterou os termos da inicial. O réu, por sua vez, não compareceu ao ato. É 

a síntese do necessário. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício 

da aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 
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mulher. Segundo as provas documentais produzidas nos autos, a parte 

requerente demonstrou possuir, à época da propositura da ação, 59 anos 

de idade, como se infere especialmente de sua carteira de identidade e 

dos demais documentos anexados à inicial. Resta analisar, pois, se no ano 

em que completou a idade mínima indispensável ao benefício, já exercia 

atividade rural em número de meses idêntico à carência do benefício, que 

no caso em apreço e ser de 198 meses, ou 16 anos e meio, à luz do que 

prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, valendo registrar, a 

respeito desses outros requisitos, o entendimento jurisprudencial acerca 

do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de prova documental 

sobre a atividade rural em regime de economia família. Afinal, a própria lei 

federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece que a prova 

exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a embasar pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice também verificado 

na Súmula n. 149 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, em razão 

das dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em fazer tal 

prova material, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros documentos 

como forma de se constatar o início da atividade rurícola, dentre os quais, 

os de registro civil e outros que dispõem de fé pública, consoante se 

infere dos seguintes julgados “mutatis mutandis”: “AÇÃO RESCISÓRIA. 

DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL 

DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. 

Apresentados documentos novos, consubstanciados em escritura de 

compra de imóvel rural e notas fiscais de produtor rural em nome do 

marido, é de se estender esta condição à sua mulher, com vistas à 

comprovação da atividade rurícola, para fins de aposentadoria por idade.” 

(STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 3ª Seção – rel. Min. Fernando 

Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 138). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O 

Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova material 

devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em sintonia 

com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a prova 

testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. Inteligência 

da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é imperativo 

que o início de prova material diga respeito a todo período de carência 

estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova 

testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12). No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova da 

atividade rurícola da parte requerente nos documentos carreados com a 

peça primeira, em especial a Declaração de Exercício de Atividade Rural, 

dentro outros, corroborados pelos depoimentos das testemunhas, que 

afirmaram conhecê-la há aproximadamente 18 (dezoito) anos, da 

localidade de “Tanque Fundo”, no Município de Nossa Senhora do 

Livramento, onde, segundo, estes, ela sempre desenvolveu atividades 

agrícolas com o companheiro proprietário da terra onde vivem até os dias 

de hoje. Vê-se, portanto, que o autor preenche os requisitos exigidos para 

aposentar-se, diante da suficiente comprovação de sua condição de 

trabalhador rural pelo período exigido em lei (198 meses, ou 16 anos e 

meio). Considerando o teor das provas produzidas, que torna evidente a 

presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em 

conta a condição da autora de pessoa humilde e hipossuficiente, assim 

como a natural demora na implantação do benefício, só possível, em regra, 

com o trânsito em julgado da decisão concessiva do benefício, tenho como 

pertinente o pedido de antecipação da tutela de urgência formulado nos 

autos, ante a constatação do perigo de dano. Assim, o deferimento da 

medida é providência que se impõe, agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 

473.069 DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para que a 

implantação do benefício ocorra dentro de 30 dias, independentemente do 

decurso do prazo recursal. Por fim, quanto ao prequestionamento, com a 

manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a 

eventual interposição de recurso especial, pleiteado pela parte requerida, 

assinalo que tal exigência para a interposição de recurso especial ou 

extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não 

precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos 

legais ou constitucionais apresentados. Diante do exposto, com suporte 

no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, julgo procedente o pedido formulado pela 

parte requerente nesta ação, condenando o requerido a conceder-lhe a 

aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da referida lei 

federal, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, a partir da data da 

distribuição da ação (6.2.2017), bem como o abono anual previsto no art. 

40 da referida lei. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só 

vez, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, 

conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da 

Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[1] Concedo o 

pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno 

a imediata intimação da parte requerida para o seu cumprimento, sob pena 

de imposição de multa, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. De acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos 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. 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, com suporte na Súmula 111 do STJ e 

no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o trabalho desenvolvido pelo profissional e o razoável tempo 

exigido para os seus serviços. Deixo de recorrer, de ofício, em virtude de 

o direito aqui buscado não ultrapassar 1000 salários mínimos (art. 496, § 

3º, I, do CPC). Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, 

consto as seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Cirlene 

Jose Alcantara Silva, portadora do CPF n. 948.568.691-91; 2. Filiação: 

Valdivino Jose Alcantara e Manoela Candida de Alcantara; 3. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Idade; 4. Data inicial do Benefício: 6.2.2017. 

Prazo para o cumprimento da sentença: 30 dias da intimação da tutela 

antecipatória. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no 

prazo de 10 dias, promover a execução da sentença, nos moldes 

estabelecidos no art. 534, do CPC. Havendo apelação e apresentadas as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] 

Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. 

Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 

1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; 

e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 

– DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008006-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEDIR DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1008006-63.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): NEDIR DA SILVA OLIVEIRA 

Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação 

tempestivamente protocolada.. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 13 de novembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008529-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI PEREIRA DE SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE (RÉU)
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Secretário de Saúde do Município de Várzea Grande (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENEDITO DE CUIABÁ (RÉU)

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BENEDITO DE CUIABÁ-MT (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1002059-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (ADVOGADO(A))

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Terceira Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO CERTIFICO que decorreu o prazo 

legal sem que as partes se manifestassem acerca do laudo pericial 

apresentado nestes autos, apesar de devidamente intimadas, via PJe. 

NADA MAIS. É o que cumpre a Gestora que esta subscreve certificar. 

Erro de intepretação na l inha: '  Várzea Grande, #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . i n s t a n c e . a l o } .  ' :  T h e  c l a s s 

'br.jus.pje.nucleo.entidades.ProcessoTrf' does not have the property 'alo'. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária SEDE DA TERCEIRA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 36888414 - I

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005151-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR MARTINS DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008521-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003591-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

AS PARTES, para no prazo legal para manifestar-se sobre o laudo pericial 

retro juntado. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000350-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NESELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

BRASCON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar O REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar acerca da carta 

devolvida e retro juntada. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 209798 Nr: 2918-56.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINE NUNES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSAO JURE FERREIRA 

SALES - OAB:

 Intimar o Dr. Cassao Jure Ferreira Sales, OAB/MT 9372, advogado da 

denunciada, para ciência quanto ao recebimento da denúncia, bem como 

para comparecer a este JUIZADO Especial, no prazo máximo de 30 dias, 

acompanhado da acusada, para os devidos fins de se manifestar quanto 

a aceitação ou não do benefício da suspensão condicional do processo, 

no período de prova fixado em 02 anos, a contar da manifestação, 

mediante termos nos autos, com as respectivas assinaturas dos 

acordantes. (§2º do art. 89, da Lei 9.099/95),

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 205947 Nr: 1198-88.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATA LOPES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS MARTINHO 

AVALLONE PIRES - OAB:4626, ROXÂNIA VILELA AVALLONE PIRES - 

OAB:18947/B

 Intimar o Dr. Marcos Martinho Avallone Pires, OAB/MT 4626, advogado do 

denunciado, para ciência quanto ao recebimento da denúncia, bem como 

para comparecer a este JUIZADO Especial, no prazo máximo de 30 dias, 

acompanhado do acusado, para os devidos fins de se manifestar quanto 

a aceitação ou não do benefício da suspensão condicional do processo, 

no período de prova fixado em 02 anos, a contar da manifestação, 

mediante termos nos autos, com as respectivas assinaturas dos 

acordantes. (§2º do art. 89, da Lei 9.099/95).

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009775-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINO MORAES NUNES - ME (RÉU)

GINO MORAES NUNES (RÉU)

ARIELE MONIQUE MARTINS (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) Ana Paula Garcia de Moura Gestora 

Judiciaria Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009299-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - 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) Ana Paula Garcia de Moura Gestora 

Judiciária Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001064-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINO DE CAMPOS NETO (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) Ana Paula Garcia de Moura Gestora 

Judiciária Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004721-33.2016.8.11.0002

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:

TRANSPORTADORA TRANSAMAZONICA LTDA - ME (REQUERIDO)

ANDREY REVELES KIST (REQUERIDO)

VERA LUCIA REVELES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1004721-33.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: TRANSPORTADORA TRANSAMAZONICA LTDA - ME, 

ANDREY REVELES KIST, VERA LUCIA REVELES PEREIRA Vistos. 1. 

Certifique-se a tempestividade dos Embargos de Declaração opostos pela 

parte autora (Id 9777064). 2. Após, conclusos para deliberações 

pertinentes. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000383-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VENICIO DA SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

LEILA APARECIDA RODRIGUES PRESTES (EXECUTADO)

FERREIRA & PRESTES 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) Ana Paula Garcia de Moura Gestora 

Judiciária Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002251-92.2017.8.11.0002

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:

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - 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 Considerando a Decisão de ID nº 16509689, 

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) Ana Paula Garcia de Moura Gestora Judiciária Kamilla Pardim 

Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008680-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DE ANDRADE PORANGABA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Ana Paula Garcia de 

Moura Gestora Judiciária Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005404-36.2017.8.11.0002

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:

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - 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 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Ana Paula Garcia de 

Moura Gestora Judiciária Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006267-55.2018.8.11.0002

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:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (EXECUTADO)

IVAN COSTA SOARES (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 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Ana Paula Garcia de 

Moura Gestora Judiciária Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010017-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERA PEREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRAGA DA SILVA OAB - MT0017895A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 

1010017-65.2018.8.11.0002; AUTOR(A): MARIA VERA PEREIRA MENDES 

RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 1. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c 

Indenização por Danos Morais c/c Medida Liminar proposta por MARIA 

VERA PEREIRA MENDES em face de BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz, que o último contrato 

de empréstimo realizado pela autora, cujo desconto se dava em sua 

pensão urbana, encerraria em maio de 2018. Todavia, continuou a receber 

o benefício com desconto, no valor de R$ 107,03 (cento e sete reais e três 

centavos), restando um saldo de R$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete 

reais) de sua pensão. 3. Em razão disso, afirma que procurou o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, a fim de averiguar o motivo dos 

descontos, eis que seus empréstimos estariam todos quitados, ocasião 

em que fora surpreendida com a informação de que havia um empréstimo 

ativo pelo banco requerido, com início no ano de 2014 e data final para 

2019. 4. Alega que procurou a instituição financeira requerida, uma vez 

que desconhece tal contrato, a fim de verificar a assinatura constante no 

documento. Todavia, afirma que a requerida jamais apresentou o 

mencionado contrato, motivo pelo qual, registrou o Boletim de Ocorrência 

perante a Delegacia de Polícia. 5. Por esta razão, busca a requerente, a 

antecipação da Tutela de Urgência para que seja determinada a imediata 

suspensão do desconto das parcelas indevidas em seu benefício 

previdenciário e, no mérito, requer a condenação do requerido ao 

pagamento de danos morais e repetição do indébito e a inversão do ônus 

da prova. 6. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 7. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Morais c/c Medida Liminar proposta por 

MARIA VERA PEREIRA MENDES em face de BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 8. 

Para a concessão da Tutela de Urgência é necessário a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do 

CPC. 9. 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. 10. Em relação ao pedido de suspensão 

dos descontos, verifico que não estão presentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado pela autora. 11. Explico. 

Deve haver nos autos prova suficiente para que haja convencimento do 

julgador de que a parte é titular do direito material disputado, para que seja 

concedida a tutela de urgência antecipada, o que inexiste no caso em 

apreço, pois deve ainda ser esclarecida a existência, ou não, de 

contratação de serviços que correspondem à cobrança, o que será 

propiciado com o aperfeiçoamento do procedimento. 12. Ademais, não 

consta nos autos indícios de que a parte autora tenha solicitado cópia do 

contrato junto à instituição financeira requerida. 13. Por esta razão, 

INDEFIRO a tutela de urgência para suspensão dos descontos no 

benefício previdenciário. 14. Cite-se a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende 

produzir (CPC, art. 306). 15. Consigne no mandado que não sendo 

contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos 

pelo réu como ocorridos. 16. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 26/02/2019, às 15h00min, 

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). 17. 

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). 18. 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. 19. No tocante à 

inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido, com fulcro no artigo 6º, VIII, 

do CDC, eis que a autora é a parte hipossuficiente da relação. 20. Defiro o 

pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC. 21. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002557-61.2017.8.11.0002

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:

EDUARDO PEREIRA BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002557-61.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: EDUARDO PEREIRA BUENO Vistos. 1. Considerando que o 

requerido foi devidamente citado, conforme o teor da certidão de id 

12814669, determino a sra. Gestora que certifique o decurso do prazo 

para apresentação de contestação. 2. Após, voltem-me conclusos para 

deliberações pertinentes. 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000523-79.2018.8.11.0002

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:

FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000523-79.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS 

Vistos. 1. Considerando as petições do requerido (Id 14578279 e Id 

16284603), concedo o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação da 

parte autora. 2. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos 

para deliberações pertinentes. 3. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004872-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK AMORIM OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(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 

1004872-28.2018.8.11.0002; AUTOR(A): PATRICK AMORIM OLIVEIRA 

RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. 1. Trata-se de pedido do autor (ID. 

14733596) pugnando pelo deferimento da assistência judiciária gratuita, 

sob o fundamento de que não possui rendimentos suficientes para 

custear as despesas processuais sem o prejuízo do seu sustento e de 

sua família, traz como contraprova a Carteira de Trabalho (ID. 14733615). 

2. Analisando os autos verifico que o próprio autor afirma que ‘atualmente 

realiza trabalho autônomo’. 3. Pois bem. Em consulta a um sitio de 

pesquisas na internet, constatei que o autor possui uma empresa ativa, no 

ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, fato que 

causa dúvida acerca da hipossuficiência declarada. Ainda, aliado ao fato 

de que assumiu uma parcela no valor de R$ 891,73, sendo que na época 

supostamente percebia de salário a quantia de R$ 730,00, ou seja, pagava 

uma parcela maior do que o próprio salário. 3. Assim, considerando que os 

documentos colacionados aos autos não comprovaram a hipossuficiência 

declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino 

que seja intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as 

custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004949-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

PAN SEGUROS 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 

1004949-37.2018.8.11.0002; AUTOR(A): JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

RÉU: PAN SEGUROS S.A., BANCO PAN S.A. Vistos. 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. No presente caso, verifico que o autor não trouxe qualquer elemento 

robusto que seja capaz de comprovar a impossibilidade da parte em arcar 

com os encargos processuais. 6. Assim, determino que seja intimado o 

autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove documentalmente 

sua hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e 

despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 7. Intime-se. 8. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001778-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER SANTOS LIRA OAB - MT0013026A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001778-72.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: ADEMIR MARTINS DE OLIVEIRA Vistos. . 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005098-33.2018.8.11.0002

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 DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 5 0 9 8 - 3 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: RAFAEL DA 

SILVA SCHMIT Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 

3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a Notificação 

Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo “Entrega Interna ñ 

autorizada”, de modo que não ficou devidamente comprovada a mora do 

requerido com relação ao débito. 4. Consigno que, uma vez esgotados os 

meios de localizar o devedor, em razão de não ter sido encontrado no 

endereço indicado no contrato, admite-se que a comprovação da mora do 

devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, no entanto, desde 

que o protesto seja anterior à propositura da ação. 5. Sobre o assunto 

trago o recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA – 

DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE – DECISÃO 

ANTERIOR AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO RECURSO 

REPETITIVO (STJ RESP 1418593/MS – J. 14/05/2014 – VEÍCULO 

RESTITUÍDO – BUSCA E APREENSÃO - NOVO PEDIDO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO 

COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. A 

constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao 

endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 

STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e 

Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação 

ou protesto. Não se admite que a notificação ou protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se 

manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). 

(Ap 111868/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 

23/02/2018)” 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a efetiva constituição em 

mora nos moldes consignados e, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 7. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001005-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON HONORIO DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001005-61.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: WILSON 

HONORIO DOS REIS Vistos. 1. Verifico a conclusão desnecessária do 

processo, considerando que já houve o deferimento da liminar e a parte 

autora depositou o valor da diligência do Oficial de Justiça. 2. Dessa 

forma, cumpra-se integralmente a decisão de Id. 5810943. 3. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001230-47.2018.8.11.0002

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:

WANESSA MARQUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001230-47.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: WANESSA 

MARQUES DOS SANTOS 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, 
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do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo 

“MUDOU-SE”, deixando, todavia, de juntar outro documento que atestasse 

a notificação válida do requerido, uma vez que 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. 4. 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)” 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda 

da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de 

recebimento da referida notificação, na forma do art. 319, VI, do CPC, c/c 

art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, 

art. 321, parágrafo único). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002251-92.2017.8.11.0002

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:

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002251-92.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME, HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO, ALCERI CLAUDINO DE 

OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de pedido do autor para expedição de Carta 

Precatória para citação da parte requerida. 2. Todavia, considerado que 

Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT são comarcas contíguas, admite-se a 

realização de diligências por oficial de justiça, por força do artigo 255 do 

CPC. 3. Assim, expeça-se o competente mandado para a citação da parte 

requerida, no endereço informado no Id 14017968, nos termos da decisão 

sob o Id 5919503. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004000-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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:

J. B. DE OLIVEIRA LOCADORA DE VEICULOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004000-13.2018.8.11.0002; REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: J. B. DE OLIVEIRA LOCADORA DE 

VEICULOS - ME Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, necessário 

se faz a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

podendo ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 

2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Compulsando os autos, verifico que o 

autor não juntou aos autos o AR- Aviso de Recebimento da notificação 

encaminhada ao endereço da parte requerida, trazendo apenas o 

documento sob o Id 13248961, no qual consta que a notificação 

extrajudicial foi encaminhada por telegrama, na qual consta a mensagem 

que o recibo de entrega foi assinado por “Ebenezer”. 4. Ocorre que, de 

acordo com o entendimento jurisprudencial, não ficou configurada a mora, 

eis que o telegrama não está acompanhado do A. R., vejamos: E M E N T 

AAGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO 

PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – 

INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA - MORA 

NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO 

TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A 

comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do 

processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação 

fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor 

por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma 

vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por 

eles não tem presunção de veracidade. Aplica-se o efeito translativo à 

decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência 

desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, 

com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) 5. Dessa maneira, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006085-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA 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 

1006085-69.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA Vistos. . 1. Concedo novo e 

derradeiro prazo de 05 (cinco) dias ao autor, para que providencie o 

cumprimento do item "4-i" da decisão proferida no ID. 14554746, sob pena 

de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005102-70.2018.8.11.0002

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:

MARGARETE DE GODOY GEHLEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005102-70.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: MARGARETE DE GODOY GEHLEN Vistos. 1. Apreendido o 

veículo conforme certidão do senhor Oficial de Justiça (ID. 16359243), 

pleiteia a requerida, a purgação da mora, uma vez que efetuara o 

pagamento integral do débito. 2. Pois bem. De acordo com entendimento já 

pacificado nos Tribunais Superiores quanto ao valor a ser depositado 

referente a purgação da mora, o devedor deve pagar a integralidade da 

dívida, ou seja, os valores apresentados na inicial pelo autor como 

devidos. 3. Assim, considerando que o cumprimento da liminar se deu em 

06/11/2018 e o pagamento da integralidade do débito (R$ 13.413,66) fora 

realizado em 09/11/2018, dentro do prazo legal, conforme comprovante de 

ID. 16461726, expeça-se o competente Mandado de Restituição do 

veículo, em favor do requerido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

devendo o Mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça plantonista, se 

necessário. 4. Após, aguarde-se o prazo para apresentação de defesa, o 

que deverá ser certificado, intimando-se o autor para manifestar na parte 

que lhe couber, se necessário for, posteriormente, remetendo-se 

conclusos. 5. Ainda, intime-se o autor para que informe a conta a serem 

transferidos os valores depositados nos autos. 6. Às providências. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006283-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLYSNETON PRINCES DOS SANTOS NEVES (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 6 2 8 3 - 0 9 . 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: CLYSNETON 

PRINCES DOS SANTOS NEVES 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. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. 

Compulsando os autos, observo que o autor colacionou a notificação 

extrajudicial com endereço descrito na inicial, todavia, o telegrama foi 

remetido para endereço diverso do contrato, qual seja, Nova Iguaçu-RJ, ao 

invés de Várzea Grande-MT, local de seu domicilio. Muito embora tenha o 

autor juntado o protesto para comprovar a mora do réu, entendo que não 

se esgotaram os meios para tentativa de notificação extrajudicial no 

endereço do réu informado no contrato. 4. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. 

AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. Conquanto válida 

a notificação por edital do devedor, porquanto autorizada pelo art. 2º, 

parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode ser feita sem que antes 

tenha o credor buscado dar ciência pessoal daquele mediante 

correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 9.492/97, art. 15). 2. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 489524 RS 

2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 16/03/2015). 5. Ademais, não bastasse tal inconsistência é sabido 

que a notificação encaminhada por meio de telegrama não tem eficácia 

para constituição do devedor em mora, já que não contém a assinatura 

daquele que recebeu a correspondência, ainda que assinado por terceiro. 

6. De acordo com o entendimento jurisprudencial, não configura a mora o 

telegrama desacompanhado do A. R., vejamos: E M E N T AAGRAVO DE 

INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE 

VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO 

DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS 

CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA - MORA NÃO CONFIGURADA - 

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 

DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E 

REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO 

PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão 

fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para 

endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para 

essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a 

informação prestada por eles não tem presunção de veracidade. 

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de 

Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se 

tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação 

sem julgamento do mérito. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, 

Publicado no DJE 03/07/2018) 7. Diante do exposto, faculto ao autor a 

emenda à inicial, para que traga o comprovante de recebimento da 

notificação extrajudicial, no endereço informado no contrato, no prazo de 

15 (quinze) dias, na forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único c/c art. 485,I). 8. 

Intime-se. Cumpra-se. 9. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006212-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON CAMPOS 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 

1006212-07.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

WILTON CAMPOS DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A move em desfavor de WILTON CAMPOS DA SILVA, com pedido 

liminar, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Em decisão de ID. 

14518259, fora concedido o prazo de 15 dias para o autor emendar a 

inicial, uma vez que a Notificação Extrajudicial encaminhada no endereço 

do contrato, retornou com o motivo “AUSENTE”, tendo o autor realizado 

somente uma tentativa de entrega da notificação, não ficando devidamente 

comprovada a mora, ainda que tenha juntado o instrumento de protesto, 

não foram esgotados todos os meios para localização do requerido a fim 

de efetivar sua constituição em mora. 3. O autor, por sua vez, 

compareceu ao processo em ID. 14736008, trazendo o comprovante da 

entrega da notificação extrajudicial em ID. 14736047. 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. In casu, observo que, 

oportunizada a emenda à inicial, o autor colacionou a notificação 

extrajudicial, entretanto, não aportou aos autos o Aviso de Recebimento, 

devidamente assinado. 6. Deste modo, não restou devidamente 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, motivo pelo qual, 

a extinção do feito é a medida que se impõe. 7. Diante do exposto, eis que 

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, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito. 8. 

Custas pagas na distribuição. 10. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 11. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037814/11/2018 Página 297 de 300



Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004132-70.2018.8.11.0002

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:

WINICIUS PINAFFI 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 

1004132-70.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: WINICIUS PINAFFI DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que BANCO RCI BRASIL S.A move em desfavor 

de WINICIUS PINAFFI DA SILVA, com pedido liminar, tendo por objeto o bem 

descrito nos autos. 2. Em decisão de ID. 14401088, fora concedido o 

prazo de 15 dias para o autor emendar a inicial, uma vez que a Notificação 

Extrajudicial fora encaminhada para o CEP diverso do contrato e, ainda 

que tenha juntado o instrumento de protesto, não foram esgotados todos 

os meios para localização do requerido a fim de efetivar sua constituição 

em mora. 3. O autor, por sua vez, compareceu ao processo em ID. 

14751855, trazendo o comprovante da entrega da notificação extrajudicial 

em ID. 14751872. 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. In 

casu, observo que, oportunizada a emenda à inicial, o autor colacionou a 

notificação extrajudicial, entretanto, não aportou aos autos o Aviso de 

Recebimento devidamente assinado. 6. Deste modo, não restou 

devidamente comprovada a regular constituição em mora do devedor, 

motivo pelo qual, a extinção do feito é à medida que se impõe. 7. Diante do 

exposto, eis que ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, JULGO extinto 

o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Código 

de Processo Civil. 8. Custas pagas na distribuição. 10. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 11. P. I. C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003585-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (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:

SIDINEI MARCOS 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 

1003585-30.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: SIDINEI 

MARCOS DA SILVA Vistos. . 1. Cuida-se de ação proposta por AYMORÉ 

– CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor de SIDINEI 

MARCOS DA SILVA, 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, muito embora tenha realizado o protesto do título, a 

notificação extrajudicial anexada aos autos contém a informação 

“ausente”. 3. O autor, por sua vez, pede a validação da constituição em 

mora, argumentando que o protesto extrajudicial, por si, já é suficiente 

para a comprovação da mora. Argumenta, ainda, que o requerido não 

manteve o autor informado acerca de seu atual endereço, tanto que a 

correspondência, remetida para o endereço do contrato, retornou com a 

informação “mudou-se”. 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. No caso dos autos, o autor enviou uma única correspondência 

ao endereço do devedor, que retornou com a informação “ausente” e não 

“mudou-se, conforme informou o autor e, na sequência, procedeu a 

notificação por meio do protesto do título. 6. Pois bem. 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. 7. Significa dizer que, se a 

correspondência não chegou ao destinatário porque encontrava-se 

ausente, é porque o mesmo reside naquele local. Ora, para que a mora se 

aperfeiçoe, necessário que a correspondência tenha chegado ao 

conhecimento do devedor, com a entrega efetiva no seu endereço, não 

importando quem tenha assinado o Aviso de Recebimento, contanto, que 

alguém a tenha assinado. 8. 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. 9. Sem 

custas e honorários advocatícios. 10. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se as baixas necessárias. 11. P. I. C. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002495-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO(A))

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002495-84.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: JAIRO DOS ANJOS Vistos. . 1. BANCO J. SAFRA S.A, 

qualificada nos autos, propôs a presente ação de Busca e Apreensão, em 

face de JAIRO DOS ANJOS, 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: 1003546-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (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:

ADRIANA LEMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 3 5 4 6 - 3 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: ADRIANA 

LEMES DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 

face de ADRIANA LEMES DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Foi determinada a emenda à inicial (Id 13372655), a fim de 

oportunizar ao autor a devida comprovação da mora, eis que a 

correspondência enviada em retornou com a informação “END. 

INSUFICIENTE”, conforme Id 13012189 – pág. 2. 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. Com efeito, 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, caso tenha se esgotado os meios para notificação pessoal. 5. No 

caso concreto, a notificação enviada pelo credor não foi recebida no 

endereço informado no contrato, e, intimado a emendar a inicial, 

apresentou instrumento de protesto realizado após a 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, JULGO 

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
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